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Słowo Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka
wzywające do podjęcia dzieła niedzielnych katechez
dla wszystkich wiernych
Drodzy Duszpasterze i Wierni Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Przeżywany Jubileusz 25-lecia powstania naszego Kościoła Diecezjalnego wzywa
nas do wdzięczności Bogu za wszelkie dary i łaski, jakie stały się naszym udziałem na
przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza, ale jednocześnie stawia przed nami ważne zadanie
troski o skarb wiary, złożony w nasze serca podczas Sakramentu Chrztu Świętego.
Zarówno wobec naszych przodków, którzy niejednokrotnie zapłacili najwyższą cenę za
wierność Chrystusowi, jak też wobec młodego pokolenia, często zagubionego na drogach
współczesności, jesteśmy zobowiązani do tego, aby dać świadectwo wiary dojrzałej,
zaangażowanej i opartej o niezbędną wiedzę religijną. Wydaje się oczywistym, że bez
takiego pragnienia i wysiłku podjętego dla realizacji owego zobowiązania, nie spełnimy
dziś oczekiwań Chrystusa wobec nas samych i współczesnego świata, w wielu sprawach
odchodzącego od Boga.
Odpowiadając na te wezwania, a jednocześnie realizując jedno z zaleceń Programu
Duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na lata 2017-2019, aby głosić katechezy
dla dorosłych w temacie roku: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, uznałem, że
wskazane i bardzo pożyteczne będzie podjęcie dzieła krótkich katechez, prezentowanych
przez kapłanów, siostry zakonne, katechetki, katechetów i wiernych świeckich w naszych
kościołach i kaplicach w każdą niedzielę przed rozpoczęciem Mszy świętych.
Treść około dziesięciominutowych katechez została przygotowana przez Wydział
Duszpasterstwa Ogólnego naszej Kurii Diecezjalnej. Głoszenie katechez rozpocznie się od
dnia 7 stycznia 2018 r., tj. od Niedzieli Chrztu Pańskiego – ta data staje się również niejako
symboliczna, gdyż zwraca uwagę na chrzest Chrystusa jako początek Jego publicznego
nauczania i jednocześnie na Chrzest święty jako początek życia wiarą i troski o wiarę
każdego ucznia Chrystusa.
Gorąco zachęcam, by sami duszpasterze, bądź przygotowane odpowiednio osoby,
włączyli się wielkodusznie w to głoszenie podstawowych prawd wiary i zasad
chrześcijańskiego życia. Niech nikt nie poskąpi czasu i zaangażowania dla odnowienia
w sobie głębszej zażyłości z Chrystusem i jego Kościołem, by wydać owoc radosnego
i owocnego świadectwa życia z Chrystusem według Jego Ewangelii.
Już dziś dziękuję za odpowiedzialne podjęcie dzieła katechez i to pogłębianie naszej
wiedzy religijnej, przekładającej się na świadectwo życia oraz błogosławię wszystkim
w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
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1. Założenia programu duszpasterskiego KEP 2017-2019
W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. wszedł w życie nowy Program duszpasterski dla
Kościoła Katolickiego w Polsce, przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa KEP.
Dwuletni cykl ma za zadanie skupić Kościół na osobie Ducha Świętego, Jego darach
i działaniu, zwłaszcza w sakramentach chrztu i bierzmowania.

2. Realizacja w diecezji
W związku z tym pragniemy wspomóc nasz diecezjalny Kościół cyklem katechez, które
mają uwrażliwić wiernych na ten ważny temat. Jest to forma katechizacji dorosłych, o którą
od dłuższego czasu dopominają się dokumenty Kościoła, np. Catechesi Tradendae 43:
Dlatego ich wiara winna być [...] stale oświecana, wzmacniana i odnawiana, aby
przeniknęła całą działalność doczesną, za którą są odpowiedzialni. Aby zaś katecheza
mogła być tak skuteczna, powinna być ciągła; będzie bowiem rzeczywiście daremna, jeśli
zatrzyma się na samym progu wieku dojrzałego...
Zauważając zjawisko „analfabetyzmu religijnego” wśród osób dorosłych, ignorancji
w stosunku do podstawowych prawd wiary, liturgii i moralności chrześcijańskiej,
w dwuletnim cyklu duszpasterskim chcielibyśmy zaproponować katechezy, które będzie
można głosić przed każdą niedzielną Mszą św. w każdej parafii.

3. Charakterystyka katechez
Przygotowane katechezy charakteryzują się następującymi cechami:
1. Zwięzłość – katecheza powinna trwać do 10 minut i syntetycznie wyrazić dany
temat;
2. Prosty język – katechezy mają poruszyć temat w taki sposób, by każdy dorosły
mógł go zrozumieć;
3. Konkretność – katecheza powinna przekazać prawdy wiary w oparciu o źródła
teologiczne z chcemy pokazać, osobę, dary i działanie Ducha Świętego
4. Wymiar ewangelizacyjno-katechetyczny – treści powinny pobudzać do żywej
wiary i pogłębiać jej rozumienie w wymiarze intelektualnym, liturgicznym,
katechetycznym i życiowym;
5. Przełożenie na życie – katecheza powinna kończyć się wezwaniem do jakiegoś
konkretu: modlitwy, uczynku wiary itp. oraz modlitwą.
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1. Wprowadzenie
Data:

W

ubiegłym

roku

rozpoczęliśmy

w

Polsce

realizację

programu

duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nasi biskupi rozeznali,
że Kościołowi w Polsce potrzeba na nowo odkryć osobę, działanie i dary Ducha
Świętego. Duch Święty jest tym, który daje życie, dlatego chrześcijanin, który
wejdzie z Nim w głęboką zażyłość, w zupełnie inny sposób przeżywa swoją wiarę
i codzienność. Wiara nie jest wtedy czymś nudnym i uciążliwym, lecz Bóg staje się
największą przygodą, centrum i sensem naszego życia. Wszystko dlatego, że Duch
Święty posiada moc do przemiany naszych zatwardziałych i niedowierzających
serc. On też daje nam żywe doświadczenie Boga – sprawia, że to, co wiemy o Bogu
staje się naszym osobistym doświadczeniem serca.
Chcemy więc w tym roku – zgodnie z wolą naszych biskupów – przyjrzeć się
Trzeciej Osobie Trójcy Świętej. Spróbujemy odkryć kim jest Duch Święty, dlaczego
jest tak ważny w życiu każdego chrześcijanina, co zyskamy gdy zaprzyjaźnimy się
z Nim i w jaki sposób powinniśmy modlić się do Niego. Do tej pory rozważaliśmy
Jego działanie w sakramencie chrztu. Próbowaliśmy zrozumieć, w jaki sposób ten
przyjęty w dzieciństwie sakrament wpływa na nasze życie, jak się do niego
przygotować i co oznaczają poszczególne obrzędy chrzcielne.
W tym roku pójdziemy krok dalej i skupimy się na sakramencie bierzmowania,
zwanym Sakramentem Ducha Świętego. Jest to sakrament, który wielu z nas
przyjęło jako młodzi ludzie. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo ten
sakrament wyposaża nas w „Moc z Wysoka” – moc Bożego Ducha. Będziemy więc
chcieli „obudzić” i uwolnić tę moc, którą Duch Święty już nas obdarował.
Spróbujemy także zrozumieć przemiany, których świadkami jesteśmy dziś
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w Kościele: niezwykłą popularność różnego rodzaju ruchów charyzmatycznych,
fenomen tzw. Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie i wielu innych ciekawych
zjawisk, których sprawcą jest Duch Święty. Wierzymy, że nasze rozważania
pomogą zarówno tym, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania, jak również wszystkim, którzy już ten sakrament przyjęli, a chcieliby
poznać i zrozumieć swoje wielkie obdarowanie.
Duch Święty jest nam bardzo potrzebny na każdym etapie naszej wiary.
Chrześcijaństwo bez Ducha Świętego i znajomości Jego mocy jest niezwykle
trudnym wysiłkiem moralnym, przez co wiele osób traktuje wiarę jako mało
współczesną i nieżyciową. Pięknie powiedział o tym metropolita Ignatios z Syrii
podczas ekumenicznego zjazdu w Upsali w 1968 r. :
„Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki,
Chrystus jest przeszłością,
Ewangelia martwą literą,
Kościół tylko organizacją,
władza panowaniem,
posłannictwo propagandą,
kult przywoływaniem wspomnień,
a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników.”
Rzeczywiście, bez Ducha Świętego nie potrafimy się modlić, a modlitwa staje się
najwyżej recytacją poezji religijnej. Bez Ducha Świętego jesteśmy jak bez życia.
Bez darów Ducha Świętego i Jego owoców bardzo trudno budować Królestwo Boże
na ziemi i rozwijać Kościół. Bez miłości, która jest największym darem Ducha
Świętego, bardzo trudno ślubować komuś miłość, wierność i uczciwość małżeńską
oraz dotrzymać tych przyrzeczeń w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej woli,
dopóki śmierć nie rozłączy. Dlatego potrzebujemy na nowo odkryć osobę Ducha
Świętego i Jego działanie. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, kiedy od ponad stu
lat Papieże nieustannie modlą się o Nową Pięćdziesiątnicę dla Kościoła.
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Zauważamy dużo inicjatyw ewangelizacyjnych, przez które Duch Święty
pobudza do żywej wiary wiele osób. Widzimy również wiele zagrożeń, dlatego
Duch Święty jest nam bardzo potrzebny, abyśmy potrafili odróżniać to, co pochodzi
od Niego, od nas i od złego ducha. O tym wszystkim dowiemy się w nowym cyklu
katechez.
Będzie nam w tym pomagała i towarzyszyła Maryja – Matka Odkupiciela, której
przysługuje piękny tytuł Oblubienicy Ducha Świętego. Nikt z ludzi na ziemi nie był
nigdy tak zjednoczony z Duchem Świętym, jak Ona, dlatego każdą katechezę
będziemy kończyć prośbą do Niej, by wyprosiła nam zrozumienie czytanych prawd
– i co ważniejsze – chęci, by realizować je w życiu, a przez to wejść w zupełnie
nowe doświadczenie Boga, którego sprawcą jest właśnie Duch Święty.

Maryjo, Matko Odkupiciela, Patronko naszej diecezji i nasza Matko. Tobie
ufnie zawierzamy kolejny rok poznawania Ducha Świętego. Otwórz nasze serca
i umysły na głoszoną naukę. Matko Słowa, która zachowywałaś i rozważałaś naukę
Chrystusa w swoim sercu, pomóż nam zrozumieć kim jest Duch Święty i rozpal nasze
pragnienia zbliżenia się ku Niemu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

9

2. Jak wyobrażać sobie osobę
Ducha Świętego?
Data:

Gdy słyszymy o Duchu Świętym i próbujemy Go sobie w jakiś sposób
wyobrazić, natrafiamy na duże trudności. Już samo wyobrażenie ducha nie jest
łatwe, a gdy pomyślimy jeszcze, że mówimy o Duchu Świętym, który jest Trzecią
Osobą Trójcy Świętej, zaczynamy zastanawiać się: Kim On jest, czym się różni od
pozostałych osób Trójcy, po co jest nam potrzebny i dlaczego to wszystko jest tak
skomplikowane…? Aby rozwiać nasze wątpliwości, w dzisiejszej katechezie
spróbujemy odpowiedzieć na pierwsze z tych pytań: jak prawidłowo wyobrażać
sobie osobę Ducha Świętego?
Zacznijmy od tego, że trudno jest nam zbudować relację z kimś, kto jest
niewidzialny, dlatego Biblia jest pełna różnego rodzaju znaków i symboli, które
mają nam pomóc zrozumieć kim jest Bóg. O ile radzimy sobie jakoś
z wyobrażeniem sobie osób Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, o tyle z Duchem Świętym
jest dużo trudniej. Boga Ojca wyobrażamy sobie chociażby na podstawie
przypowieści o Miłosiernym Ojcu. Gdy jej słuchamy, tworzy się w naszej głowie
obraz Boga jako Ojca, z całym Jego miłosierdziem, czułością i dobrocią. Jeszcze
mniej problemów mamy z wyobrażeniem sobie Jezusa Chrystusa, który stał się
człowiekiem – jednym z nas.
Sprawa się komplikuje, gdy chodzi o Ducha Świętego. Jako duch – sam w sobie jest
nieuchwytny i niematerialny, dlatego w Biblii znajdziemy wiele symboli z naszej
codzienności, które pokazują nam jakiś aspekt działania Trzeciej Osoby Trójcy
Świętej. Są to m.in. gołębica, wiatr, języki ognia, chmura, oliwa i „moc z wysoka”.
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Omówimy je szczegółowo w kolejnych katechezach, dzisiaj natomiast zwróćmy
uwagę na bardzo ważną prawdę wiary: chociaż Ducha Świętego wyobrażamy sobie
pod różnymi postaciami, nie jest On ani gołąbkiem, ani ogniem, ani wiatrem, ani
tym bardziej jakąś super-mocą. Jest On osobą boską, podobnie jak Bóg Ojciec
i Jezus Chrystus. Nie wolno więc nam traktować Go bezosobowo jako pewną
tajemniczą i odległą moc czy energię, lecz jako osobę o nieskończonej mądrości,
świętości i łagodności, którą potrzebujemy zaprosić, aby była aktywnie
zaangażowana w nasze życie, działając w nas i przez nas. Mówimy zatem o Duchu
Świętym, że jest Trzecią Osobą Trójcy Świętej, a więc jest Bogiem, podobnie jak
Ojciec i Syn, choć ma swoją indywidualność. Skoro Duch Święty jest osobą,
oznacza to, że można z Nim rozmawiać, poradzić się Go, słuchać, zaprzyjaźnić,
uwielbiać, zasmucić czy wreszcie pokochać.
Jeśli mielibyśmy szukać jakichś obrazów, które najlepiej oddałyby specyfikę
i indywidualność osoby Ducha Świętego w Trójcy Świętej, spróbujmy pomyśleć
o Nim w następujący sposób: Pismo Święte mówi nam, że Bóg jest Miłością.
Miłość zaś zakłada relację między osobami. Dlatego Bóg nie jest jedną osobą, lecz
jest Trójcą Świętą, ponieważ Ojciec kocha swojego Syna odwieczną Miłością, Syn
kocha Ojca równie potężną Miłością, a Miłość pomiędzy Nimi jest tak wielka,
że jest aż osobą – Trzecią Osobą Trójcy, czyli Duchem Świętym. Oczywiście
rozumowo jest to bardzo trudne do ujęcia, dlatego w wolnej chwili w tym tygodniu
warto na modlitwie spróbować odkrywać, co to znaczy, że Miłość jest Osobą i jest
nią Duch Święty.
Zapamiętajmy dziś przede wszystkim to, że Duch Święty, chociaż kojarzy nam się
z gołąbkiem, ogniem czy mocą, jest przede wszystkim żywą osobą boską. Jest tak
samo ważny, jak Bóg Ojciec i Syn Boży, choć różni się od nich swoją
indywidualnością. Zastanówmy się też, czy nasza modlitwa do Ducha Świętego to
tylko prośba o Jego dary, czy też łączy nas z Nim pewna osobista zażyłość. Zapewne
nikt z nas nie chciałby być przez bliskich wołany tylko wtedy, gdy trzeba coś dać.
Dużo bardziej cieszymy się, gdy nasi bliscy są dla nas prawdziwymi przyjaciółmi,
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mają dla nas czas, rozmawiają z nami, pytają o zdanie. Taką samą relację przyjaźni
i zażyłości z nami chce mieć Duch Święty.
W nadchodzącym tygodniu rozmawiaj z Duchem Świętym, próbuj zadawać Mu
pytania i usłyszeć Jego głos. Potraktuj Go jako żywą osobę, która Cię widzi, słyszy,
zna Twoje serce i jako najmądrzejsza osoba na świecie chce Ci służyć radą i pomocą
w każdej sytuacji.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego – daj nam odkryć, co znaczy, że Duch
Święty jest osobą. Wyproś każdemu z nas głęboką zażyłość z Duchem Świętym.
Spraw, aby każdy z nas w tym tygodniu mógł usłyszeć Jego słodki i czuły głos oraz
doświadczyć Jego bliskości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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3. Co oznacza, że Duch Święty
jest Ogniem?
Data:

W ostatniej katechezie wyjaśniliśmy, że chociaż Ducha Świętego kojarzymy
najczęściej z pewnymi symbolami – ogniem, wodą, gołębicą – nie jest On żadnym
z nich. Jest przede wszystkim żywą, realną osobą boską, która ma swoją
indywidualność, z którą można rozmawiać, słuchać i zaprzyjaźnić się. Dlaczego
więc Ducha Świętego utożsamiamy z tymi symbolami? Ponieważ bardzo dobrze
pokazują one sposób przychodzenia i skutki działania Ducha Świętego w człowieku.
Poznając dobrze każdy z nich, lepiej poznamy Osobę Ducha Świętego i będziemy
wiedzieli jak i po co się do Niego modlić. Dziś przyjrzymy się znakowi ognia.
Z Dziejów Apostolskich doskonale pamiętamy, że dniu Pięćdziesiątnicy Duch
Święty zstąpił na Apostołów i Maryję pod postacią ognistych języków. Gdy
czytamy ten fascynujący opis, zazwyczaj umyka nam stosowane często przez
św. Łukasza – autora tej księgi – słowo „jakby”. Natchniony autor pisze: „Ukazały
się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden”
(Dz 2, 3). Już ta obserwacja pokazuje, jak trudno jest Łukaszowi opisać, co Duch
Święty uczynił tamtego dnia w sercach Apostołów, lecz dosyć dobrze można
to wyrazić w symbolice ognia.
Dla porównania rozważmy fragment z Księgi Wyjścia, gdzie jest mowa o ogniu:
Pewnego razu Mojżesz wybrał się na pustynię i napotkał tam krzew, który się nie
spala (Wj 3). Gdy podszedł bliżej, spotkał tam Boga i zaczął z Nim rozmawiać.
Krzew i ogień nie były oczywiście Bogiem, ale Bóg posłużył się tym znakiem, aby
przemówić do Mojżesza i dać mu osobistą pewność, że spotkał się z prawdziwym
Bogiem. Od tej chwili jego życie się zmieniło. Bóg nie był już dla niego kimś
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odległym, kogo czcili jego przodkowie – Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba,
ale dzięki temu spotkaniu Mojżesz osobiście doświadczył, że Bóg jest. Do tej pory
znał Boga tylko ze słyszenia i opowiadań swoich przodków. Teraz spotkał Go
osobiście. Doświadczenie cudu płonącego krzewu stało się dla niego swego rodzaju
prywatnym dowodem na istnienie Boga. Wystarczyło ono, aby Mojżesz porzucił
dotychczasowe życie i poszedł za głosem Boga, by z pasterza owiec stać
się potężnym wodzem i wyzwolicielem Izraelitów z niewoli egipskiej.
Podobne wydarzenie miało w czasie Pięćdziesiątnicy. Gdy Duch Święty zstąpił na
Apostołów, to co do tej pory było dla nich teorią wiary, stało się teraz ich osobistym
doświadczeniem. Dotąd słowa Jezusa, który 40 dni wcześniej wstąpił do Nieba
i mówił: „Nie zostawię Was sierotami. Przyjdę do was” (J 14, 18) były tylko
słowami, teraz doświadczyli prawdziwości tych słów na sobie. Po Pięćdziesiątnicy
pierwsi uczniowie nie mieli już wątpliwości, że Jezus rzeczywiście jest z Nimi,
a Jego słowa są prawdą. Owocem zstąpienia Ducha Świętego jest bowiem osobiste,
głębokie przekonanie o prawdziwości tego, w co wierzymy o Bogu.
Tę prawdę dobrze wyraża symbol ognia: gdy zbliżamy ręce do ogniska – robi się
nam po prostu ciepło. Nie trzeba do tego wiary. Wiemy to z doświadczenia.
Podobnie w przestrzeni duchowej: możemy godzinami czytać w Piśmie Świętym,
że Bóg jest miłością, lecz czymś innym jest znać te słowa, a czymś innym
doświadczyć tego osobiście w życiu. Wiara nie polega jedynie na tym, że znam
prawdy wiary, ale że żyję nimi! Z tego powodu Duch Święty jest nazywany przez
świętych i mistyków Ogniem, ponieważ rozpala nasze serca do żywej wiary
sprawiając, że to w co wierzymy staje się naszym doświadczeniem. Zapowiedział
to Jan Chrzciciel, mówiąc: „On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”
(J 3, 16).
Również dziś Duch Święty działa w ten sam sposób. Po śmierci wielkiego uczonego
– Błażeja Pascala znaleziono w kieszeni jego ubrania niezwykłą kartkę, którą osiem
lat wcześniej zapisał pewnej nocy, gdy został ogarnięty Ogniem Ducha Świętego
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i zawsze potem nosił ze sobą. Napisał tam: „W poniedziałek 23 listopada (..). Od
około wpół do jedenastej do pół godziny po północy. Ogień. Bóg Abrahama, Bóg
Izaaka, Bóg Jakuba. Nie filozofów i uczonych. Pewność, pewność, odczucie, radość,
pokój. Bóg Jezusa Chrystusa (…). Zapomnienie o wszystkim poza Bogiem. Nie
znajdziesz Go poza drogami nauczanymi w Ewangelii. Radość, radość, radość, łzy
radości”. Dwie godziny listopadowego wieczoru stały się dla Pascala
doświadczeniem Bożego ognia, przemieniły serce chrześcijanina-intelektualisty
w serce chrześcijanina pełnego danej mu z góry miłości.
Każdy z nas może doświadczyć tego samego. Duch Święty nie jest tylko dla
wybranych, lecz dla wszystkich, którzy Go pragną (J 7, 37), niezależnie od tego,
czy są blisko, czy daleko od Boga (Dz 2, 32). Pamiętajmy również, że jest to
marzenie samego Jezusa, który powiedział: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię
i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął” (Łk 12, 49).
Jeśli więc pragniesz ożywić swoją wiarę, w nadchodzącym tygodniu proś
codziennie o Ogień Ducha Świętego. Pragnij, aby to, co intelektualnie wiesz
o Bogu, stało się również doświadczeniem Twojego serca. Bardzo często mamy
gorące umysły, lecz zimne serca. Niech ogień Ducha Świętego je rozpali!
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego. Ty byłaś z Apostołami podczas
Pięćdziesiątnicy i przyjęłaś Ogień Ducha. Wyproś nam ten Ogień z Nieba. Niech
nasze serca zapłoną Bożą miłością i doświadczeniem Jego słodkiej obecności.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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4. Duch Święty - ogień,
który oczyszcza
Data:

W ostatniej katechezie odkrywaliśmy, że Duch Święty działa w człowieku
jak ogień: rozpala serca do żywej wiary, dając doświadczenie bliskości Boga. Ogień
w Biblii jest nie tylko znakiem gorliwości, lecz ma jeszcze inne ważne znaczenie:
oczyszcza. W dzisiejszej katechezie dowiemy się, w jaki sposób Duch Święty
oczyszcza i uszlachetnia naszą wiarę.
Jednym ze skutków grzechu pierworodnego jest to, że wierzymy w kłamstwa.
Dotyczą one zarówno Boga, innych ludzi, jak i nas samych. Nieraz wydaje się nam
na przykład, że Bóg jest kimś złym, kto zabiera naszą radość czy wolność. Wielu
z nas żyje również w kłamstwach o sobie: jedni uwierzyli, że są nic niewarci,
niegodni Bożej miłości, inni z kolei mają o sobie takie mniemanie, że wydaje
im się, że Bóg jest zupełnie niepotrzebny. Pan Bóg nie chce, byśmy żyli
w kłamstwie, dlatego już w Starym Testamencie w obrazowy sposób zapowiedział
przyjście Ducha Świętego, który będzie jak ogień złotnika, złoto i srebro, a wtedy
będą składać Panu ofiary sprawiedliwe (Mal 3, 1-3).
Aby zrozumieć to proroctwo, musimy wiedzieć, że w dawnych czasach piece
do oczyszczania złota działały w ten sposób, że wsypywano do nich bryłki złota,
podgrzewano do bardzo wysokiej temperatury, a to sprawiało, że złoto oddzielało
się od śmieci. Czyste złoto spływało jednym kanałem, brudy drugim. Ten obraz
pokazuje nam dwie prawdy o działaniu Ducha Świętego:
1. Piec weryfikuje czystość złota. Nawet gdy bryłka złota wydaje się piękna
z zewnątrz, dopiero w ogniu pieca okazuje się, co tak naprawdę jest
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w środku. Podobnie z Duchem Świętym – gdy zaczynamy się do Niego
modlić i wystawiamy się na Jego działanie – poznajemy coraz bardziej
prawdę o nas. Topnieją kłamstwa w których żyjemy, odsłaniają się wszelkie
nasze maski i upadają fałszywe obrazy siebie oraz Boga. Zapowiedział
to Jezus, mówiąc, że gdy Duch Święty przyjdzie, doprowadzi nas do całej
prawdy (J 16, 7-13). Powinniśmy się ucieszyć z tych słów, bo oznaczają one,
że Bóg chce być poznawany i chce nam dawać swojego Ducha Prawdy,
abyśmy rozumieli swoje życie. Tak wielu ludzi żyje dziś w poczuciu
bezsensu, nie rozumiejąc dlaczego coś się nie układa w życiu i nie wiedząc,
co z tym zrobić. Jeśli jesteś jedną z takich osób – w najbliższym tygodniu
wołaj, aby Duch Święty doprowadził Cię do prawdy – do pełnego
zrozumienia Boga, siebie samego i swojego życia. Przekonasz się, że
to działa, ponieważ Bóg zawsze spełnia swoje obietnice. Niech utwierdzą nas
w tym również słowa Jezusa, który pewnego razu pod wpływem Ducha
rozradował się i powiedział: „Wysławiam Cię Ojcze, że zakryłeś te rzeczy
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Łk 10, 21).
W mocy Bożego Ducha otrzymujemy zatem nadprzyrodzoną mądrość
i zrozumienie swojego życia;
2. Duch Święty nie tylko prowadzi nas do prawdy, ale podobnie jak piec
oddziela złoto od brudów, daje On tym, którzy się do Niego modlą,
precyzyjne rozeznanie tego co dobre i złe. Jezus zapowiadając przyjście
Ducha Świętego powiedział, że przekona On świat o grzechu,
sprawiedliwości i sądzie (J 16, 7-13). Bliskość z Duchem Świętym ma więc
bardzo praktyczne zastosowanie w naszym życiu. Nieraz mamy różne
wątpliwości, czy coś jest grzechem, czy nie. Zastanawiamy się wtedy, czy
z takim stanem duszy można przystąpić do komunii, czy już lepiej do
spowiedzi. Bywa też, że wątpimy, albo nie zgadzamy się w pewnych
kwestiach z nauką Kościoła. Może też się zdarzyć, że ktoś popełnił grzech,
a nie uznaje tego za grzech i nie żałuje. Na te wszystkie problemy
odpowiedzią jest modlitwa do Ducha Świętego. Gdy szczerze modlimy się
o rozpoznanie stanu naszej duszy – Duch Święty zawsze przychodzi ze
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swoim światłem, dlatego śpiewamy w hymnie: „Przybądź Duchu Święty,
spuść z Niebiosów wzięty światła twego strumień”. Powinniśmy więc
pamiętać o modlitwie do Ducha Świętego nie tylko zawsze przed spowiedzią,
lecz również przy codziennym rachunku sumienia, a w razie wątpliwości,
konsultować je z kapłanem i poddać się Jego rozeznaniu.
W nadchodzącym tygodniu proś codziennie Ducha Świętego, aby pokazał
ci kim jest Bóg i co tak naprawdę masz w sercu. Nie bój się tej modlitwy,
ponieważ nawet jeśli odkryjesz, że jest w twoim sercu dużo brudów i fałszu,
Duch Święty będzie chciał je oczyścić i uzdrowić w ogniu swojej miłości. Pisze
o tym Daniel – uczestnik rekolekcji ewangelizacyjnych „Kurs Nowe Życie”,
który modlił się tam do Ducha Świętego:
Przeżywanie tego kursu uświadomiło mi, jak daleko pozostawałem od Boga i jak
niewiele Go znałem, mimo że uznawałem się za gorliwego katolika. Dziś wiem,
że wszystkie moje lęki, niepowodzenia, frustracje miały źródło w tym,
że zaplanowałem swoje życie po swojemu. Dzisiaj wyznaję, że Jezus jest moim
Panem i przyjmę wszystko, czym mnie obdarzy.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego i Ucieczko grzeszników. Ty spośród
wszystkich ludzi miałaś najlepsze rozeznanie duchowych spraw. Prosimy Cię,
abyś wyprosiła nam Światło i Ogień Ducha Świętego. Niech opadną z naszych
serc i oczu wszelkie zasłony, abyśmy doszli do całej Prawdy. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
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5. Duch, który daje życie
Data:

Ostatnia katecheza wyjaśniła nam, że Duch Święty zawsze prowadzi do
poznania prawdy o Bogu i sobie. Jeśli szczerze modliliśmy się w ostatnim tygodniu
o rozpoznanie stanu naszego serca, niektórzy z nas mogli na nowo zachwycić się
Bogiem, innym z kolei Pan Bóg być może pokazał ich grzech, pustkę, brak wiary
lub wręcz jakąś duchową śmierć. Jeśli dziś ktoś z nas doświadcza jakiegokolwiek
braku życia i smutku – katecheza, którą za chwilę usłyszymy, może zapoczątkować
zupełnie nowy rozdział w naszym życiu. Przyjrzymy się dziś bowiem, co znaczy,
że Duch Święty jest Ożywicielem.
Księga Ezechiela zawiera ciekawą historię, która z jednej strony napawa grozą,
z drugiej natomiast daje niezwykłą nadzieję i pokazuje moc Boga. Jest to opis
poruszającej wizji, jaką miał Ezechiel, a którą znajdziemy w 37. rozdziale jego
księgi. Czytamy tam, że Pan Bóg w mocy swojego Ducha wyprowadził proroka do
doliny pełnej kości. Było to ponure cmentarzysko, miejsce przeklęte i nieczyste,
a więc takie, które w myśl Prawa oddzielało człowieka od Boga. Jako chrześcijanie,
widzimy w tym cmentarzysku obraz tego, co się dzieje w naszych sercach, gdy
odchodzimy od Boga, a więc pustkę, samotność, strach, ciemność… Nikt z nas nie
lubi udawać się w takie miejsca, dlatego to sam Duch zaprasza i prowadzi
bezpiecznie Ezechiela przez dolinę pełną kości, aby na własne oczy przekonał się,
jak wygląda duchowa śmierć. Już tu zauważmy, że pomimo grozy, jaka płynie
z tego miejsca, historia ta jednocześnie daje nadzieję, bo pokazuje, że Duch Święty
nie boi się spotkania z naszą ciemnością, nawet gdyby nasze życie dosłownie
przypominało cmentarzysko.
Przypatrzmy się jednak, jak ta opowieść się skończyła. Prorok otrzymał rozkaz od
Boga: „Prorokuj nad tymi kośćmi”. Ma prorokować, czyli mówić w uniesieniu
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prorockim, mówić z Ducha, którym został napełniony i już za chwilę stać się
świadkiem wielkiej mocy Najwyższego. Będzie bowiem widział, jak moc Boga –
Stwórcy powiązana jest z Jego Świętym Duchem. Na jego słowa Duch Święty
przywraca stopniowo do życia wszystkie kości na tym cmentarzu, a one oblekły się
ciałem i obudziły się do nowego życia.
Z tej biblijnej historii płyną dla nas dwa wnioski: Duch Święty prowadzi do
prawdy o naszej grzeszności i jednocześnie chce dać nam nowe życie. Te dwa skutki
działania Ducha występują zawsze razem. Dlatego pamiętajmy, że gdy Duch Święty
przekonuje nas o grzechu, jednocześnie chce nas z niego uwolnić, bo ma taką moc.
Niestety bywa tak, że zapominamy o tym drugim aspekcie. Gdy ktoś uzmysłowi
sobie na poważnie swoją grzeszność i chce nad nią pracować, może się zdarzyć,
że wskutek ciągłych upadków i doświadczenia swojej słabości, pojawi się pokusa,
żeby zniechęcić się do pracy nad sobą. Zamiast na Bożej Mocy ktoś taki skupia
i dołuje się swoją grzesznością, przez co jeszcze bardziej oddala się od Boga,
myśląc, że nie poradzi On sobie z jego niepoukładanym życiem. Wydaje się wtedy,
że nasze cmentarzysko jest zbyt „nieświęte”, by zaprosić do niego Ducha Bożego.
Słowo Boże pokazuje jednak wyraźnie, że nie ma takiego miejsca, w którym Bóg
nie mógłby działać. Nie ma miejsca, gdzie nie mógłby posłać swojego Ducha, który
obudzi, da życie i poznanie Pana. Właśnie dlatego Ducha Świętego nazywamy
Ożywicielem. Działa zawsze w ten sposób, że najpierw pokazuje nam nasze martwe
z powodu grzechu życie, ale jednocześnie chce tchnąć w tę pustkę swoją moc
i ożywić to, co umarłe. Jeżeli więc będziemy czekać z zaproszeniem Boga i Jego
mocy do naszego życia aż do momentu, kiedy będzie ono poukładane, oczyszczone
i według nas gotowe, może się zdarzyć, że nigdy to nie nastąpi. Nigdy nie będziemy
wystarczająco święci, doskonali i dobrzy, by być gotowymi na przyjęcie Pana.
Zawsze znajdzie się jakiś grzech, który stanowić będzie dla nas przeszkodę. Trzeba
tu podkreślić – dla nas, ale nie dla Boga.
Dlatego w chwilach zwątpienia, gdy po ludzku tracimy nadzieję na wyjście
z grzechów, trzeba tym bardziej z ufnością wołać do Ducha Świętego. Czytamy
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bowiem u Ezechiela, że Duch Święty jest w stanie przywrócić do życia najgorsze
cmentarzysko. Duch po hebrajsku oznacza „ruah” i oznacza „tchnienie życia”.
Z tego powodu wyobrażamy Go sobie jako wiatr, lecz nie możemy spłycać tego
symbolu tylko do żywiołu przyrody. Duch Święty jest tchnieniem życia, o czym
czytamy w Księdze Rodzaju i u Ezechiela, dlatego nie tylko stwarza nas cieleśnie
w momencie naszego poczęcia, lecz również za każdym razem, gdy nasze życie jest
duchowo obumarłe, Duch Święty ma moc stworzyć je od nowa! Dokonuje się to
sakramentalnie w spowiedzi, ale Duch Święty działa również poza sakramentami,
o czym świadczy historia pewnego mężczyzny z okolic Krakowa, który był ateistą
i rozważał oficjalne wystąpienie z Kościoła. Pewnego dnia zgodził się na to, by jego
narzeczona pomodliła się nad nim do Ducha Świętego i właśnie wtedy wydarzył się
cud – taki jak w Księdze Ezechiela. Ta młoda kobieta przejęła rolę proroka
i prorokowała do Ducha, a Ten przybył i obudził wnętrze owego mężczyzny, tak że
nie mógł już zatrzymać się na swojej drodze w kierunku Pana.
W nadchodzącym tygodniu wołaj codziennie do Ducha Świętego, by ożywił
to, co w Tobie umarło. Może masz jakieś grzechy, z których nie możesz się
podnieść, może do kogoś żywisz nienawiść, a może po prostu Twoje serce jest puste
i smutne. Prorokuj codziennie, jak Ezechiel w mocy Ducha Świętego i proś, by Duch
Święty zstąpił i dał Ci nowe życie.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Matko Życia. Tobie się zawierzamy
i ufamy, że w ciemnościach naszych grzechów wyprosisz nam Ducha Świętego –
Tchnienie Ojca i naszego Ożywiciela. Amen.
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6. Duch – sprawca chcenia
i działania
Data:

Słowo Boże mówi, że nikt bez pomocy Ducha nie może powiedzieć „Panem jest
Jezus” (1 Kor 12, 3). Oznacza to, że za każdą naszą decyzją nawrócenia i pójścia za
Jezusem stoi Duch Święty, sprawca chcenia i działania (Flp 2, 13). Problem jest
w tym, że bardzo często nie chcemy pójść za głosem Boga. Nawet jeśli wiemy,
że coś jest grzechem – nie chcemy się go wyrzec, bo widzimy w tym dobro.
Co robić, gdy nasze serce nie chce się nawrócić i niczym zimny kamień jest
zatwardziałe na głos Boga? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w dzisiejszej
katechezie.
Grzech pierworodny sprawił, że chętnie wybieramy zło i na dodatek potrafimy sobie
to całkiem nieźle wytłumaczyć. Postępując tak przez lata można jednak nabrać
pewnych złych przyzwyczajeń: jeśli stale ignorujemy Boga, który zaprasza do
bliskiej relacji ze sobą i do nawrócenia, tkwimy w tych samych wadach i grzechach,
stajemy się wtedy coraz bardziej niewrażliwi na Jego działanie. Nasze serce może
przypominać kamień, bo jest zatwardziałe, zimne i tak naprawdę nie kocha Boga.
Na szczęście Bóg jest w stanie poradzić sobie, nawet z naszym kamiennym sercem,
co zapowiada w Księdze Ezechiela. Mówi tam: „Dam im nowe serce i włożę nowego
ducha w ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne,
aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali
je. I tak oni będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem” (Ez 11, 19–20). Ta obietnica
nie jest „czymś”, ale „Kimś” – jest samym Duchem Świętym, którego uwielbiony
Jezus daje tym, którzy w Niego wierzą i pragną tej zmiany. Działanie Ducha
sprawia, że człowiek zmienia swoje pragnienia, przyzwyczajenia, kryteria
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i wartości. Nie podąża już za pragnieniami ciała, nie chce grzeszyć, ale chce, pragnie
i czyni dzieła Ducha. Przemiana ta zaczyna się od serca, jako tego co w nas
najbardziej wewnętrze. Duch Święty wraz ze swoim przyjściem dopasowuje umysł
i pragnienia do woli Boga tak, że chcemy już tego, czego chce Bóg i Jego wola nie
jest już ciężarem utrudniającym nam życie. Zaczynamy po prostu inaczej myśleć
o Bogu i inaczej żyć. Dlaczego tak się dzieje?
Mało kto wie, że Dzień Pięćdziesiątnicy, jako czas Zesłania Ducha Świętego,
wybrał Bóg nieprzypadkowo. W tym dniu Izraelici świętowali ustanowienie Prawa
Bożego na Górze Synaj. Dziękowali Bogu za Dziesięć Przykazań, spisanych przez
Mojżesza na kamiennych tablicach. I choć Naród Wybrany dziękował w tym dniu
za Dekalog, każdy wierzący Żyd bez wyjątku miał problemy z wypełnianiem
wszystkich przepisów Prawa. Są tego dwie przyczyny: jeśli ktoś narzuca nam coś
z góry, zazwyczaj nie jesteśmy do tego sami przekonani. A nawet jeśli już, jesteśmy
tylko ludźmi i to osłabionymi przez grzech pierworodny, dlatego trudno nam
idealnie wypełnić Bożą Wolę. Skupmy się dziś tylko na pierwszej przyczynie: niby
wierzymy, że Boże Przykazania są dla naszego dobra, ale bardzo często wciąż
pozostają one dla nas kamiennymi tablicami – zewnętrznym nakazem prawa.
A skoro niedowierzamy, zaczynamy kombinować, jak tu zrobić, żeby wyjść na
swoje, żeby wilk był syty i owca cała. Przykładem tego jest zakaz hodowania
zwierząt nieczystych (np. świń) w Ziemi Świętej, który niektórzy Żydzi sprytnie
omijają przez to, że na ziemi rozkładają drewniane palety z nawleczoną folią,
a dopiero po nich chodzą świnie. Zwierzęta fizycznie nie dotykają ziemi, więc
przykazanie zostaje spełnione, a jednocześnie człowiek zrobił to, co chciał. Czy ten
sposób myślenia nie jest bliski np. kandydatom do bierzmowania, którzy potrafią
przestać na zewnątrz kościoła, nieraz na mrozie, całą Mszę św., różaniec, czy roraty,
a potem idą po podpis do księdza? Albo kandydatom na chrzestnych, którzy są
w stanie skłamać w kancelarii, żeby tylko dostać zaświadczenie?
Tak zawsze będzie zachowywał się ten, kto nie przeżył swojej osobistej
Pięćdziesiątnicy, ponieważ gdy człowiek jest w bliskiej relacji z Duchem Świętym,
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wierzy i przestrzega przykazań nie dlatego, że Bóg mu każe, ale dlatego, że jest do
tego wewnętrznie przekonany. Dzieje się to za sprawą Ducha Świętego, o którym
pisał prorok Jeremiasz: „Umieszczę ich prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich
sercu”. (Jr 31, 33).
Pewien mężczyzna, po żarliwej modlitwie do Ducha Świętego, pisze o swoim
doświadczeniu zmiany serca i myślenia: „Kiedy Duch Święty wlewa w nasze dusze
łaski, zaczyna nam pokazywać wiarę z perspektywy, której nie znaliśmy. Jeśli
poprosimy Ducha Świętego, aby nam otworzył oczy na prawdę o Bogu, poznamy
głębię Jego wiekuistego miłosierdzia i wiecznej miłości. Doświadczymy rzeczy,
o których nie sądziliśmy, że są możliwe. Odtąd będzie ważna tylko wieczna miłość
Boga i w niej nasze życie na ziemi uzyska pełnię. Przestaniemy się przejmować,
co myślą o nas inni. Interesować będzie nas tylko to, co myśli o nas Bóg.
Nie będziemy już starali się przypodobać światu, sobie samym czy innym ludziom;
odtąd będziemy chcieli przypodobać się tylko Bogu. Nie będziemy już mogli żyć
według praw świeckich, lecz tylko według praw Chrystusowych. Zrozumiemy,
że jeśli nasze serca mają być takie jak Jego, to my także musimy kochać każdego
i każdemu służyć” .
W nadchodzącym tygodniu proś, aby Bóg wypełnił na Tobie obietnicę Ducha
Świętego, daną Ezechielowi: aby zabrał serce z kamienia, które nie chce iść za
Bogiem i dał serce z ciała, które szczerze kocha i wierzy Bogu. Duch Święty jest
specjalistą od rzeczy niemożliwych i On naprawdę może stworzyć nasze serca
na nowo, by myślały, czuły i kochały, jak Bóg.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego. Ty kruszysz serca najtwardszych
grzeszników. Wyproś nam Ducha Świętego na kolejny tydzień, aby On naprawdę
zmienił nasze serca i abyśmy stale upodabniali się do Chrystusa. Amen.

24

7. Duch – moc z Wysoka
Data:

Czy zdarzało się nam pójść do spowiedzi, mieć dobre postanowienia i nie
wytrwać w nich? Albo słuchać jakiegoś porywającego kazania i naprawdę
utwierdzać się w chęci życia po Bożemu, ale po raz kolejny nam się nie udaje?
Albo, gdy postanawialiśmy sobie codzienną i systematyczną modlitwę, i nie
wyszło? Dziś odkryjemy, w jaki sposób Duch Święty przychodzi z pomocą naszej
słabości.
Dla tych, którzy uwierzyli w Słowo Zbawienia, Bóg przygotował wielki dar –
Ducha Świętego. Doświadczenie pokazuje, że jeśli człowiek będzie się nawracać
o własnych siłach, łatwo dojdzie do frustracji. Szybko zorientuje się, że ma w sobie
pewne ograniczenia, które nie pozwalają wypełnić wszystkich dobrych
postanowień, aby w pełni żyć Bożym życiem. Dlatego Jezus obiecał udzielić Mocy
z Wysoka, która będzie przychodziła z pomocą ludzkiej słabości: Oto ja ześlę na
was obietnicę Mego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyoblec
zeni mocą z Wysoka (Łk 24, 49); Wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym
(Dz 1, 5); Otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami
w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1, 8).
O czym więc mówi Jezus? O tym, że zna i rozumie naszą słabość, dlatego każdemu
z nas chce dać swojego Ducha Świętego, aby to On działał pośród naszych słabości.
Dlaczego więc tak często mamy problemy z wytrwaniem w tym co dobre? Ponieważ
nie umiemy się posługiwać Mocą, w jaką zostaliśmy wyposażeni w chrzcie
i bierzmowaniu. Duch Święty – owa Moc z wysoka jest bowiem naturalnym
wyposażeniem każdego chrześcijanina, dlatego chcemy Go bliżej poznać i nauczyć
się, jak się do Niego skutecznie modlić. Jeśli tego nie zrozumiemy, chrześcijaństwo
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będzie wydawać się nam jedynie ciężką pracą nad sobą i jakimś nadludzkim
wysiłkiem w przestrzeganiu przykazań.
Wróćmy na chwilę do ostatniej katechezy. Mówiliśmy w niej, że kiedy Duch Święty
zstąpił na Apostołów, dał im nowe serca oraz przemienił ich myślenie. Człowiek
o nowym sercu wie, że wszystko mu wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść
(1 Kor 6, 12). Patrząc na swoje życie, potrafi odróżnić dobro od zła, prawdę
od fałszu, ponieważ Duch Święty zanim uczyni kogoś zdolnym do wypełniania
nakazów, wpaja najpierw swoje prawo, wypisując je w głębi serca. Taki człowiek
nie unika rzeczy złych z tego powodu, że są zakazane, ale dlatego, że są złe same
w sobie. W ten sposób Duch Święty wpływa na obszar pragnień, przekonań,
aspiracji człowieka – zmienia naszą mentalność.
To działanie Ducha ujawnia się również w konkretnych czynach. To, o czym
człowiek mógł do tej pory pomarzyć – wypełnianie Prawa – przychodzi z dużo
większą łatwością:” Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim;
a to, że trwa w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał” (1 J 3, 24). Apostoł Jan
zaświadcza więc tymi słowami, że dla tego, kto żyje w Duchu, przykazania Boże
naprawdę nie są ciężkie (1 J 5, 3), ponieważ Duch przychodzi z pomocą w naszej
słabości (Rz 8, 26). Duch Święty uwalnia od grzechu, ponieważ umożliwia nie tylko
odparcie pokusy, ale przede wszystkim takie przekształcenie pragnień, że człowiek
nie pożąda już owoców ciała, ale w sposób naturalny kieruje się ku temu co dobre,
sprawiedliwe i godne czci, bo jego wnętrze zostało przekształcone na wzór Boga.
Gdy mieszkańcy Jerozolimy patrzyli na to, jak Duch Święty zmienił Apostołów,
pytali ich: Czy także my, możemy doświadczyć tego samego? Po dwóch tysiącach
lat, również my pytamy – co zrobić, aby Duch Święty tak przemienił nasze serca?
Odpowiedź jest prosta – uaktywnić moc, którą już otrzymaliśmy. Przez chrzest,
bierzmowanie i inne sakramenty przyjęliśmy pełnię Ducha Świętego, którego Pan
Bóg wylał na Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy. Jednak bardzo często ta moc jest
związana, bo po prostu nie modlimy się o Nią. Dlatego pierwszym, podstawowym
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warunkiem jest rozpoznanie w sobie potrzeby Ducha Świętego i pragnienie
tej mocy, pragnienie Ducha Świętego. Posłuchajmy słów Jezusa: „Jeśli ktoś jest
spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo:
Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza”, a powiedział to o Duchu, którego
mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7, 37-38). Jezus tu zapewnia nas, że Boża Moc,
czyli Duch Święty, nie przychodzi do tych, którzy uważają się za dobrych
i sprawiedliwych, ale do potrzebujących i grzeszników. Im więcej Go
potrzebujemy, tym więcej Go otrzymamy. Kto więcej grzeszy, doświadczy więcej
miłości, więcej przebaczenia i więcej miłosierdzia, ponieważ tam, gdzie wzmógł się
grzech, tam tym bardziej obfituje miłość Boża. Kto więcej potrzebuje, temu więcej
będzie dane Mocy z Wysoka.
Bóg da Ci tyle Ducha Świętego, ile potrzebuje twoje serce, dlatego zastanów
się: jak bardzo pragniesz i potrzebujesz Ducha Świętego? Jezus mówi: proście,
a będzie Wam dane i zaraz dodaje: „Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać
dobre dary swoim dzieciom, o ile bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym,
którzy Go proszą” (Łk 11, 9-13). Wielkim pragnieniem serca Boga jest więc dawać
nam nieustannie swoją Moc z Wysoka. Czy chcemy ją codziennie przyjmować?
Spróbuj każdy dzień zaczynać od modlitwy do Ducha Świętego i wołaj gorąco
o Jego moc, zwłaszcza, gdy będziesz doświadczał pokus, słabości i wątpliwości.
Możesz się modlić swoimi słowami: Duchu Święty, przyjdź. Możesz też z wiarą
modlić się takimi modlitwami jak hymn O Stworzycielu Duchu przyjdź lub
Sekwencja do Ducha Świętego. Ważne, by było to gorące i codzienne pragnienie
Twojego serca. Przekonasz się wtedy, jak bardzo namacalnie Duch Święty potrafi
przyjść do naszego życia.
Maryjo – Oblubienico Ducha Świętego. Ty byłaś z Apostołami w Wieczerniku,
gdzie przyjęłaś całym sercem Moc z Wysoka. Daj nam dziś wielkie pragnienia
i otwartość serca na Ducha Świętego, aby zajął miejsce naszych słabości. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

27

8. Duch – obietnica dla każdego
Data:

W ostatnich katechezach mówimy o tym, że Duch Święty przemienia serce,
dzięki czemu człowiek wchodzi w zupełnie nową relację z Bogiem. Gdy słucha się
tych słów, istnieje pokusa, żeby pomyśleć: mnie to nie dotyczy. Możemy myśleć,
że to doświadczenie jest zarezerwowane tylko dla jakichś wybranych, albo dla
mistyków. Można też myśleć, że Duch Święty w tak spektakularny sposób działał
tylko w pierwotnym Kościele, albo że trzeba sobie na to czymś zasłużyć.
Nic bardziej mylnego! Obietnica Ducha Świętego, którego otrzymali Apostołowie,
nie jest zastrzeżona tylko dla Kościoła pierwszych chrześcijan, lecz jest dostępna
również dzisiaj dla wszystkich nas razem i dla każdego z osobna. Dlatego dziś
rozważymy, w jaki sposób modlić się do Ducha Świętego, aby stać się uczestnikiem
tej obietnicy.
Zesłanie Ducha Świętego przez uwielbionego Chrystusa jest kulminacją Jego
dzieła zbawczego. Doświadczyli tego Apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy
zostali ochrzczeni i zanurzeni (od gr.sł. baptidzein – zanurzyć) w Duchu Świętym.
Tak, jak im Jezus obiecał (Dz 1, 5), zostali zanurzeni i napełnieni od zewnątrz
i od środka. Zaraz po tym wydarzeniu Piotr w swojej pierwszej przemowie,
przytaczając proroctwo Joela wyjaśnił, że ta obietnica dostępna jest również dla
wszystkich jego słuchaczy, wyszczególniając nawet ich synów i córki,
młodzieńców i starców – dla tych, którzy są daleko i blisko (Dz 2, 14–39).
Na tej podstawie można uważać, że Chrzest w Duchu Świętym, który jest osobistym
doświadczeniem mocy i miłości Boga, inaugurujący w człowieku nowe życie
i przemieniający w Chrystusa, jest obietnicą dla każdego człowieka.
Co trzeba zrobić, aby stała się ona naszym udziałem dzisiaj? Analizując
Słowo Boże możemy wyróżnić kilka postaw, które są potrzebne, aby przeżyć
osobiste doświadczenie Pięćdziesiątnicy. Pierwszą z nich jest pragnienie, na którym
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skupimy się dzisiaj. Aby napić się tej wody żywej, trzeba jej po prostu pragnąć.
Przypomnijmy dwa ważne fragmenty Ewangelii:
W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał
donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie
do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza”
a powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem
jeszcze nie był <dany>, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony (J 7, 37–39).
Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz
woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu
wiecznemu (J 4, 14).
Tylko ten, kto pragnie, może przyjść do Jezusa i prosić o wodę życia wypływającą
z Jego otwartego boku. Samarytanka piła z wielu źródeł, ale jej pragnienie zostało
niezaspokojone. Pewnego dnia, przy studni Jakuba otrzymała wodę życia, symbol
Ducha Świętego, wytryskującą ku życiu wiecznemu. To zmieniło nie tylko jej życie,
ale również życie mieszkańców jej miasta (J 4, 1–42). Aby przyjść do Jezusa
po wodę życia, należy wcześniej rozpoznać w sobie potrzebę Ducha Świętego
i zaufać, że to właśnie On da nam tę wodę, która zaspokoi nasze pragnienia.
Ten, kto najwięcej potrzebuje, ten najwięcej otrzymuje. Aby przyjąć Ducha
Świętego należy wyzbyć się swoich zasług, swojej sprawiedliwości i swoich
sposobów zbawienia, a uznać, że to, co jest mi najbardziej potrzebne w życiu
to Bóg.
Bardzo ciekawe wydarzenie miało miejsce w 1967 roku

w Stanach

Zjednoczonych, gdzie grupa 25 studentów i pracowników katolickiego uniwersytetu
w Pittsburgu wyjechała na weekendowe rekolekcje, których tematem był Duch
Święty. Przygotowaniem do weekendu była lektura pierwszych rozdziałów Dziejów
Apostolskich, a więc opis wydarzeń związanych z Pięćdziesiątnicą. Dwoje
uczestników, Patti i Dawid postanowiło, że nie będą jedynie słuchaczami, ale muszą
coś uczynić, aby odnowić swój sakrament bierzmowania i doświadczyć mocy
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Ducha Świętego. W ich sercu zaczęło się budzić przekonanie, że warto na nowo
oczekiwać takiego działania Bożego Ducha jak relacjonują to Dzieje Apostolskie.
W sobotę wieczorem Patti poszła do kaplicy na piętrze ośrodka. Podczas modlitwy
ogarnęła ją fala niepowstrzymanej miłości Bożej. Stopniowo dołączali do niej inni
uczestnicy rekolekcji. Boża obecność ogarniała także ich. Zaczęli się głośno modlić,
płakali ze wzruszenia i modlili się w językach. Z biegiem czasu narastała w nich
pewność, że ich doświadczenie to był oczekiwany i wymodlony chrzest w Duchu
Świętym. Jak później relacjonują – owocem tych rekolekcji był nowy rozdział w ich
życiu: każdy z nich poczuł w sobie wielki głód modlitwy i czytania Słowa Bożego.
Zaczęli bardziej świadomie i owocnie korzystać z sakramentów, zapragnęli
spotykać się na uwielbieniu Boga. Odkryli w sobie wielki pokój, miłość do Boga,
siebie i innych, odwagę, by innym mówić o Bogu oraz pragnienie, aby inni mogli
przeżyć to, co oni. Owocem tego doświadczenia stał się obejmujący dziś setki
milionów chrześcijan ruch charyzmatyczny. Wielu ludzi, podobnie jak grupka
studentów, poprzez żarliwe oczekiwanie i modlitwę do Ducha Świętego zostało
w jakiś sposób wewnętrznie przemienionych i bardziej świadomych swojej wiary.
W pięćdziesiątą rocznicę tego wydarzenia, ponad siedemdziesięcioletnia Patti
składała świadectwo: „Byłam i jestem najzwyklejszą osobą na świecie. Dlaczego
Bóg wybrał mnie na pierwszą osobę w Kościele katolickim, która w naszych czasach
w ten sposób doświadczyła chrztu w Duchu Świętym? Pewnie aby pokazać, że jeśli
ja mogłam tego doznać, to znaczy, że każdy może otrzymać ten dar”.
Módlmy się zatem żarliwie do Ducha Świętego w tym tygodniu i oczekujmy
na Jego przyjście, bo Pan Bóg jest wierny swoim obietnicom. Jego wielkim
pragnieniem jest nieustannie zstępować na nas i dawać nam doświadczenie
Pięćdziesiątnicy. Czy takie samo pragnienie jest po twojej stronie? Jeśli tak,
codziennie wołaj o nowe zstąpienie Ducha Świętego do twojego serca i dla twoich
najbliższych.
Maryjo – Oblubienico Ducha Świętego. Razem z Tobą oczekujemy na Ogień
Ducha Świętego, który zmieni nasze serca i rozpali je do głębokiej wiary. Przyjdź
Duchu Święty. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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9. Duch, który przychodzi zawsze,
gdy Go wzywamy
Data:

W ostatniej katechezie mówiliśmy, że Bóg pragnie napełnić każdego
chrześcijanina żywą wodą Ducha Świętego. Chociaż pełnia Ducha Świętego jest już
dana Kościołowi przez Pięćdziesiątnicę, a każdemu ochrzczonemu poprzez
sakramenty, tym co ogranicza Boga w działaniu jest jedynie nasza zdolność
przyjęcia tego daru. Duch Święty napełnia ucznia Jezusa na tyle, na ile człowiek
tego pragnie i jest otwarty. Ten, kto jest najbardziej potrzebujący, dostanie jak
najwięcej. Jest to zesłanie Ducha Świętego bardzo obfite i hojne, zwane często
„chrztem w Duchu”, „wylaniem Ducha Świętego” lub „Nową Pięćdziesiątnicą”
i to doświadczenie dostępne jest dla każdego z nas. Przyjrzyjmy się więc tematowi
nieco bliżej.
Gdy modlimy się słowami „Przyjdź Duchu Święty”, albo „Panie, napełnij
mnie swoim Duchem”, lub „Panie, ochrzcij mnie w Twoim Duchu”, za każdym
razem powinniśmy się spodziewać nowego przyjścia Ducha Świętego. Im bardziej
pragniemy, jesteśmy otwarci i wierzymy w to, o co się modlimy, tym bardziej Bóg
w nas działa. Zwłaszcza gdy modlimy się po raz pierwszy świadomie tą modlitwą,
doświadczamy swego rodzaju odblokowania łaski chrztu i bierzmowania,
co owocuje w naszym życiu eksplozją Ducha Świętego, nieraz objawiającą
się wzruszeniem, łzami, doświadczeniem pokoju i bycia kochanym przez Boga.
Można to porównać do słodzenia herbaty: jeśli wrzucimy do szklanki kilka kostek
cukru, a nie pomieszamy – herbata raczej nie będzie słodka. Potrzebny jest jakiś
ruch, aby cukier mógł się rozpuścić i herbata nabrała smaku. Podobnie jest
z obecnością Ducha Świętego w nas. On zamieszkuje w sercu każdego
ochrzczonego, o czym przypomina chociażby św. Paweł: Czyż nie wiecie, żeście
świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (1 Kor 3, 16). Jeśli jednak
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nie jesteśmy świadomi, kto w nas mieszka – co nam daje ta obecność Ducha?
Albo gdy po prostu nie modlimy się do Niego – wiele łask Bożych jest w nas
uśpionych. Należy coś zrobić, by je uaktywnić. Tą czynnością jest świadoma
modlitwa do Ducha Świętego, która powinna nam towarzyszyć codziennie.
Jezus zapewnił, że Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11,
13). On sam jest pełen Ducha Świętego i wylewa Go nieustannie na tych, którzy Go
o to proszą. Trzeba tylko poprosić Jezusa, który pragnie tego daru udzielić. Jest to
Jego obietnica, a On jest wierny swojemu słowu (2 Tm 2, 13) i doskonale wie,
jak bardzo ci, którzy wierzą w Niego potrzebują Ducha Świętego. Dlatego w każdej
trudnej chwili warto wołać: „Panie, ja nie mogę, ale z mocą Twojego Ducha
Świętego jest to dla mnie możliwe”.
Ten dar Ducha Jezus nabył dla swoich uczniów przez zasługę swojej śmierci
i zmartwychwstania. Chce Go teraz wszystkim udzielać, dając oczywiście wolność
wyboru i nikogo nie przymuszając. Jedyną rzeczą, o którą nas Jezus pyta jest:
Czy Go chcesz? Czy pragniesz wody żywej? Moc i miłość Jezusa nie zmieniły się
od chwili Pięćdziesiątnicy. Jest On ten sam wczoraj, dziś i na wieki (Hbr 13, 8).
To, co uczynił w Wieczerniku, może uczynić również dziś. To, czego dokonał
w Piotrze i pozostałych Apostołach, może dokonać tu i teraz, w tobie, o ile tylko
będziesz Go o to prosił i jeśli uzna, że tego potrzebujesz. Skoro Jezus obiecał, to nie
zawiedzie! Co więcej, zagwarantował to nie tylko słowami, ale swoją śmiercią
i zmartwychwstaniem, gdyż wierny jest ten, który was wzywa (1 Tes 5, 24).
Doświadczenie wylania Ducha Świętego zakłada, że nie tyle człowiek przybliża się
w nim do Boga, lecz to przede wszystkim Bóg przychodzi do człowieka.
Jest to postawa bardziej bierna, niż czynna: pozwolić Panu czynić to, co chce. Duch
Święty przychodzi w taki sposób, jaki jest najbardziej odpowiedni dla danej osoby.
To, co Go może ograniczać, to ludzkie bariery, warunki i oczekiwania. Dlatego
trzeba zdać się na Bożą mądrość i pozwolić, aby to On wyreżyserował to spotkanie
i dać Mu totalną wolność w wyborze sposobu, w jaki przyjdzie. Dowodem
potwierdzającym przyjście Ducha będzie zmiana życia, jaką człowiek zacznie
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doświadczać. Będzie ona wyrażać się w pokoju i pewności, w nowym sposobie
miłości, oddaleniu się od grzechów i świadczeniu o Chrystusie. Człowiek
odmieniony przez Ducha Świętego odczuwa nowy głód modlitwy, głód Słowa
Bożego i przede wszystkim stałą obecność Boga w swoim życiu. Dar Ducha
sprawia, że inni ludzie patrząc z zewnątrz zdają sobie sprawę, że w czyimś życiu
coś się wydarzyło. Choć przez włączenie w Kościół chrześcijanie posiadają już
Ducha Świętego, owocem Jego przyjęcia jest świadome pozwolenie, aby On działał
w życiu. Choć jest gościem w duszy, staje się wtedy centrum każdej motywacji
i motorem naszego działania. Pięćdziesiątnica jest ciągle aktualna i nie ogranicza
się do tego, co zdarzyło się dwa tysiące lat temu, ani do momentu, w którym
otrzymujemy ten dar. Powtarza się tyle razy, ile jest potrzebna. Każda sytuacja staje
się okazją, by prosić i otrzymać Ducha Świętego.
Spróbuj w tym tygodniu wygospodarować codziennie trochę czasu i oczekiwać
tej mocy z Wysoka. Pamiętaj, że jest to dar darmo dany. Nie wolno myśleć: ja nie
zasługuję na dar Ducha, nie jestem nikim specjalnym. Tak naprawdę nikt z nas
nie zasługuje, ale Jezus chce Go podarować ze względu na swoją śmierć
i zmartwychwstanie. W związku z tym to nie tylko człowiek prosi, ale przede
wszystkim sam Jezus prosi Ojca, aby zesłał z Nieba obiecanego Ducha Świętego.
Jego otrzymanie nie zależy od ludzkich zasług, ani jakiegoś szczególnego
przygotowania. Nikt nie będzie wystarczająco przygotowany na obietnicę Ducha.
Ale Jezus – Mesjasz (gr. namaszczony), pełen Ducha Świętego da temu, kto prosi.
On nie przychodzi do uczniów dlatego, że są święci, tylko przychodzi do nich –
słabych ludzi, aby ich uświęcić. Powodem Jego przyjścia nie jest również to, że ktoś
jest dobry, tylko to, że Bóg jest dobry i dotrzymuje swoich obietnic. Dlatego Słowo
Boże mówi, że każdy może skorzystać z tego daru, bo należy się On najbardziej
potrzebującym: Kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia
za darmo zaczerpnie (Ap 22, 17). Podstawową postawą przy otrzymaniu daru jest
więc postawa przyjęcia Boga, przyjęcia daru Ducha Świętego.
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Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego. Ty widzisz nasze pragnienia, nasze
oczekiwanie i nasz głód Ducha Świętego. Złącz się z naszymi tęsknotami, oczyść
i uszlachetnij je, abyśmy mogli przyjąć pełnię daru Ducha. Przyjdź Duchu Święty.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

10. Duch, który daje miłość
Data:

Działanie Ducha Świętego poznajemy po owocach. Wymienia je św. Paweł
w Liście do Galatów: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 2-23). To po tych
owocach poznajemy obecność i działanie Ducha Świętego w naszym sercu, dlatego
przyjrzymy się im w najbliższych katechezach. Są to cechy człowieka
współpracującego z Duchem Świętym. Kiedy z wiarą modlimy się do Ducha
Świętego, On naprawdę przychodzi i dotyka naszych serc. Jedną z najważniejszych
zmian, jaką mogą zaobserwować Ci, którzy otwierają się na Jego działanie,
jest odkrycie tego jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga. Duch Święty umożliwia
nam bowiem wołanie do Boga: „Abba” czyli Tatusiu. Czy z Bogiem można być tak
blisko i nie obrazi się, gdy będziemy do Niego tak wołać – przekonajmy się
w dzisiejszej katechezie.
Rozważmy najpierw ważny tekst świętego Pawła: Gdy nadeszła pełnia
czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod
Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać
przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc
naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już
niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej
(Ga 4, 4–7). Święty Paweł w swoim liście wyjaśnia nam, że jednym
z najważniejszych działań Ducha Świętego jest to, że przekonuje On nasze serca,
że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga. Jeszcze dobitniej pisze o tym w Liście do
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Rzymian: Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który
został nam dany (Rz 5, 5). Oznacza to, że Duch Święty jest Duchem Miłości.
Wiele osób, po doświadczeniu modlitwy do Ducha Świętego odkrywa co to znaczy,
że Bóg jest Ojcem i odnosi wrażenie, że rodzi się na nowo. Pojawia się wielka
ufność, tkliwość i nigdy wcześniej niedoświadczane wrażenie zstąpienia Boga
do serca. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ dzięki mocy Ducha Świętego stajemy
się „adoptowanymi” synami i córkami Boga. Możemy zwracać się do Niego
bez lęku, tak jak małe dziecko: „Abba Ojcze” oraz posiadamy prawo do wiecznego
dziedzictwa. Duch Święty – Duch przybrania za synów sprawia, że zaczynamy
sobie zdawać sprawę z naszej chrześcijańskiej godności, opartej na tym, że jesteśmy
synami Boga i dlatego nie potrzebujemy nikogo udawać, bo otrzymaliśmy
największy dar: usynowienie przez Boga. Tak głęboka, rodzinna relacja z Bogiem
jako Tatusiem daje prawo, aby zwracać się do Niego w każdej życiowej potrzebie.
Paweł używając słowa kradzo (gr. wołać, krzyczeć) pokazuje, że tak jak małe
dziecko, szczególnie gdy dzieje mu się krzywda, nie tylko woła do ojca, ale wręcz
krzyczy do niego, tak i my w Duchu Świętym mamy wszelkie prawo, by w ten
sposób wołać do naszego Ojca w Niebie.
O tym, jak czułą relację chce mieć z każdym z nas Bóg Ojciec pisze
ks. Dominik Chmielewski: „Ty i ja jesteśmy dziećmi wieczności! Jeszcze przed
stworzeniem świata Bóg, nasz Ojciec, wymarzył sobie Ciebie, jako jedynego
i absolutnie niepowtarzalnego! On stworzył Cię dla siebie, aby – właśnie takiego,
jakim jesteś – umiłować Cię od początku i kochać przez całą wieczność! Takiego
jak Ty nigdy nie było i już nie będzie w całej historii wszechświata! On wybrał Cię
jeszcze przed założeniem świata, abyś był święty i nieskalany przed Jego obliczem,
przeznaczył Cię z miłości dla siebie jako swojego umiłowanego syna, córkę,
doskonale podobnych do Niego, Króla Wszechświata, stworzonych na Jego obraz
i podobieństwo. Dlatego rodząc się w czasie ziemskim, masz jeden najważniejszy
cel w życiu: przygotować się do wieczności z Bogiem, która będzie tak
niesamowita, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani Twoje serce nie
zdoła pojąć, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Czas na ziemi jest ci
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dany jako czas, w którym najważniejszym celem jest poznanie miłości Ojca, Syna
i Ducha Świętego, zakochanie się w każdym z Nich z całego serca, ze wszystkich
sił i z całej duszy, aby w chwili śmierci być gotowym do zaślubin z Bogiem na
wieczność i powrotu do domu Ojca. Czas na ziemi to czas narzeczeństwa
duchowego, czas do zaślubienia Boga! Istotą naszego życia duchowego jest więc
dążenie, aby jak najmocniej i najskuteczniej otwierać się na Bożą moc miłości, która
ma moc przemienić nasze życie i dać nam upragnione szczęście”.
Być może słyszeliśmy, jak ktoś zmienił się pod wpływem miłości. Zdarzają się
sytuacje, w których ktoś czując, że jest kochany i sam mogąc kochać, zmienia się
nie do poznania. Wiemy, jak wielkie cuda może uczynić miłość rodziców
do dziecka, które jest adoptowane. W ten właśnie sposób Bóg chce nas przemieniać
poprzez swojego Ducha. Nie przez strach, terror, nakazy, ale przez doświadczenie
miłości. Dlatego Bóg, nasz wspaniały i kochający Ojciec, postanowił nas obdarować
swoją istotą, największym darem, jaki w ogóle istnieje. Postanowił umieścić
w naszych sercach niezwykły podarunek, przekraczający wszelkie oczekiwania.
Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam
dany. Bóg, który jest miłością pragnie, aby Jego dzieci doświadczały tej miłości
namacalnie, dlatego daje nam Ducha Świętego – boskiego specjalistę od miłości.
Bóg chce wylewać swoją miłość w naszych sercach, abyśmy mogli zasmakować
w Nim samym, chce żebyśmy przez to, co jest naszą codziennością byli bliżej
Niego. Ten dar jest tak wielki, że nasze serca nie mieszczą ogromu tej miłości,
dlatego gdy będziesz modlił się do Ducha Świętego, ta miłość nie tylko spocznie na
Tobie, ale zacznie się z ciebie wylewać, nie zdołasz jej zatrzymać tylko dla siebie
i zaczniesz kochać innych nadprzyrodzoną miłością.
Jeśli zatem brakuje ci w życiu tej miłości, czujesz się sam, opuszczony, zraniony,
niekochany, lub po prostu nie potrafisz kochać, coś się w tobie wypaliło –
w najbliższym tygodniu wracaj do słów św. Pawła i módl się, aby Duch Święty,
który już jest w tobie dał ci doświadczenie wylania oceanów miłości Bożej w twoje
spragnione serce.
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Maryjo – Oblubienico Ducha Świętego, Matko pięknej miłości. Razem z Tobą
chcemy doświadczać, jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga. Wyproś nam Ducha
Świętego, abyśmy odkryli, że miłość Boża naprawdę rozlana jest w naszych sercach.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

11. Duch, dzięki któremu jesteśmy
Dziećmi Bożymi
Data:

W ostatniej katechezie mówiliśmy dużo o tym, że miłość Boża rozlana jest
w naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Odkrywaliśmy
piękny fragment z Listu św. Pawła do Galatów, w którym Apostoł Narodów mówi,
że na dowód tego, że jesteśmy synami Bóg wysłał do naszych serc Ducha Syna
swego, który woła Abba Ojcze. Nie jesteśmy zatem niewolnikami, lecz synami
i dziedzicami (Ga 4, 6-7).
Jednym z najczęstszych problemów naszej wiary jest to, że choć słyszymy tę
Dobrą Nowinę o Bogu, który chce mieć z nami tak bliską ojcowsko - synowską
relację, z różnych powodów nie wierzymy, że w naszym przypadku jest to możliwe.
Cały czas siedzi w nas mentalność niewolnika „jak będę zbierał dobre czyny,
to może Pan zwróci na mnie uwagę i zasłużę sobie na jakąś nagrodę; za moje dobre
uczynki kupię sobie przychylność Pana”. Jeśli przez długie lata w taki niewolniczy
sposób myśleliśmy o sobie i Bogu, bardzo trudno jest nam rzucić się w ramiona
Ojca, poczuć się naprawdę wolnym i kochanym oraz zupełnie nie wracać do naszej
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przeszłości, tak jak On do niej nie wraca. Paradoksalnie dużo łatwiej jest to zrobić
ludziom, którzy mieli naprawdę straszną przeszłość. Może dzieje się tak dlatego, że
nie mają już nic do stracenia, albo po prostu czują, że odpuszczono im bardzo wiele
i jedyne, co mogą dać w zamian Bogu, to miłość. Natomiast ci wszyscy, którzy
prowadzili „porządne” życie, lubią oglądać się wstecz i woleliby zasłużyć swoją
pobożnością i dobrymi uczynkami na tę Bożą adopcję, a nie przyjąć ją jako zupełnie
bezinteresowny dar.
Na szczęście Bóg posyła wciąż do naszych serc swojego Ducha, żeby dokonać
rzeczy niemożliwych i z niewolnika w jednej chwili uczynić syna. To, co mocno
charakteryzuje mentalność niewolnika, to oprócz chęci zasługiwania na uwagę
swojego Pana, to strach przed Nim. Czy boisz się Boga? Taki strach z jednej strony
jest czymś bardzo ludzkim. Znamy przecież biblijną historię Adama i Ewy i wiemy,
że gdy tylko zgrzeszyli, zaczęli się ukrywać ze strachu przed Bogiem. Gdy tylko
grzeszymy, pojawia się w naszych sercach lęk przed Bożą karą. Musimy jednak
pamiętać, że od czasów Jezusa, kiedy Pan pojednał człowieka ze sobą, mamy
możliwość wyzbycia się strachu, który zatruwa i paraliżuje nasze serca. Żeby
przestać się kogoś bać, trzeba go poznać i zobaczyć jaki naprawdę jest.
Najprostszym sposobem poznawania człowieka jest słuchanie tego, co mówi
i patrzenie na to, co robi.
Wszystko to umożliwia nam Duch Święty, dlatego skupmy się jeszcze raz na tym,
co dokładnie woła Duch z naszych serc: Abba – Ojcze. „Abba” to aramejskie słowo
określające ojca w sposób pieszczotliwy, serdeczny – najbliższy będzie temu nasz
polski „tatuś”. Tak nie mówi się w formalnych sytuacjach, lecz wtedy, kiedy łączy
nas miłość i głęboka relacja. Tak właśnie zwracał się do Boga Ojca Jezus, tak też
chce modlić się w nas Duch Święty. Wołając „tatusiu” Duch ukazuje, jakiej relacji
z Tobą chce Bóg. To wołanie ukazuje nam, że musimy wyzbyć się myślenia
niewolnika, że nie należy naprzykrzać się Bogu, zwracać się do Niego z byle jakim
problemem. Kiedy ostatnio chwaliłeś się Bogu czymś, co Ci się udało, kiedy
ostatnio mówiłeś Mu o zwykłej codzienności i wzywałeś Go na pomoc w zupełnie
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małych sprawach? Każdy kochający ojciec nie chce, by dziecko przychodziło
do niego tylko z wielkimi sprawami, kiedy nie ma już innego wyjścia. On chce być
z nim w codzienności. Taki jest właśnie nasz Ojciec Niebieski, którego przybliża
nam Duch Święty.
Duch Święty sprawia, że nie tylko możemy mówić do Boga, lecz daje On nam
głębokie przekonanie o tym, że Bóg jest blisko i możemy na Niego liczyć. Jest jak
wierny przyjaciel, do którego możemy zadzwonić o każdej porze dnia i nocy
i wiemy, że zawsze pomoże. Właśnie takie przekonanie o sobie chce nam dziś dać
Bóg Ojciec. Chce ci powiedzieć, że nie musisz mierzyć się ze wszystkimi
problemami sam, ale możesz na Niego liczyć. Jesteś Bożym dzieckiem,
a nie niewolnikiem. Jesteś więc oczkiem w głowie swojego Niebieskiego Taty.
To prawdziwa rzeczywistość. Masz w sobie Ducha Bożego, dlatego nie tylko jesteś
ukochanym dzieckiem, ale dziedzicem i twoje miejsce nie jest w ostatnich
pomieszczeniach dla niewolników, lecz przy tronie Króla Królów, przy Jego sercu.
Masz przez to udział w Jego bogactwach i łaskach. Nie musisz ich wykradać, nie
musisz zasługiwać na nie, nie musisz kombinować – masz je jako dar od Twojego
Ojca.
Pytanie, które warto dzisiaj sobie zadać brzmi: Co robię, żeby żyć jak syn? Jak
dziedzic? Czy moja modlitwa przed Panem jest modlitwą syna, czy niewolnika?
Słowo i rozkaz niewolnika niewiele znaczy, ale słowo i rozkaz syna ma już zupełnie
inną moc. Czy modlę się tylko wtedy gdy nie mam już innego wyjścia, czy moja
modlitwa jest codzienną rozmową dziecka ze swoim Tatą o życiu, o smutkach
i radościach? Czy naprawdę wierzę w to, że w Bożych oczach jestem kimś
wyjątkowym i Bóg się mną interesuje?
Spróbujmy w nadchodzącym tygodniu odkryć swoją prawdziwą tożsamość.
Prośmy Ducha Świętego, aby modlił się w nas i zgodnie ze słowami św. Pawła dał
nam dowód w sercu, że naprawdę jesteśmy synami i dziedzicami Boga. Nie bójmy
się prosić o doświadczenie bliskości z Bogiem i o odkrycie Jego miłości. Bez tego
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doświadczenia bardzo trudno jest zrozumieć, czym jest chrześcijaństwo i to, co
się w nim zawiera.
Maryjo – Oblubienico Ducha Świętego i Matko Pięknej miłości. Ty dzięki
Duchowi Świętemu już od pierwszych chwil Twojego życia miałaś wyjątkową
relację z Bogiem jako Ojcem. Wyproś nam to samo doświadczenie bycia ukochanym
dzieckiem Króla. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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12. Duch miłości i służby
Data:

Miłość jest najważniejszym owocem Ducha Świętego, wymienionym przez
Apostoła Pawła w Liście do Galatów, dlatego poświęcamy jej już trzecią katechezę.
Jeśli brakuje miłości w naszym życiu – oznacza to, że wciąż zbyt mało modlimy się
do Ducha Świętego. Święty Paweł powiedziałby, że prowadzimy zbyt cielesne życie
(Ga 5, 16-18), którego owocem są kłótnie, spory i nienawiść – owoce ciała.
Zastanówmy się dziś co zrobić, aby nasze życie było bardziej duchowe i byśmy
potrafili bardziej kochać naszych bliskich.
Pewien ksiądz przytacza następującą historię: „Kiedyś przyszedł do mnie na
rozmowę mężczyzna po 40-tce. Żalił się, że nie umie już kochać swojej żony. Po
wielu latach małżeństwa miłość wygasła, zostało przyzwyczajenie, obowiązki
i dzieci. Coraz więcej rzeczy denerwuje go w żonie, tak że wiele razy nie chce nawet
wracać do domu. Zaproponowałem temu Panu codzienną modlitwę do Ducha
Świętego o miłość. Wyjaśniłem, że jest to jedna z nielicznych modlitw, która zawsze
będzie wysłuchana. Mówi o tym sam Jezus: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie
dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego
tym, którzy Go proszą? (Łk 11, 13). Ponieważ Duch Święty to nic innego jak czysta
miłość – za każdym razem prosząc z wiarą o Ducha Świętego, napełniamy się
miłością. Nieraz prosimy o różne rzeczy, które niekoniecznie są dla nas dobre,
dlatego Bóg ich nie spełnia. Gdy jednak prosimy o Ducha Świętego – Bóg zawsze
słucha tej prośby. Minęło kilka lat i spotkałem ponownie tego samego mężczyznę.
Podzielił się ze mną niezwykłym świadectwem. Mówił, że od naszej ostatniej
rozmowy zaczął codziennie prosić Ducha Świętego o miłość do swojej żony
i dzieci. Modlitwa rzeczywiście została wysłuchana, Pan Bóg zmienił Jego serce do
tego stopnia, że przeżywają wraz z żoną tak cudowny czas ponownego zakochania,
jakiego nie doświadczyli będąc nawet w narzeczeństwie. Wstąpili obydwoje
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do wspólnoty, gdzie rozwijają się w wierze i codziennie modlą się, by ich miłość
była jeszcze większa”.
Przytoczone świadectwo pokazuje, że Duch Święty jest naprawdę Duchem miłości
i ma moc rozpalić do niej nasze serca. Nie dzieje się to automatycznie, potrzeba
również pewnej pracy nad sobą, lecz Duch Święty daje wszystkie potrzebne siły,
by tego dokonać. Potwierdza to inny mężczyzna, który modlił się dużo do Ducha
Świętego: „Sądziłem, że jeśli będę kochał Boga bardziej niż moją żonę, to moja
miłość do niej osłabnie, lecz zapewniono mnie, że będzie wręcz odwrotnie. Dlatego
zacząłem próbować kochać Boga bardziej niż wszystko, co kochałem do tej pory.
I im bardziej się starałem, tym łatwiej mi to przychodziło. Zrozumiałem, że
kochanie Boga jako najważniejszej osoby powinno być dla mnie czymś naturalnym.
Bóg stworzył mnie, moją żonę, moje dzieci, rodzinę, przyjaciół. Wszystko, co dobre
otrzymałem od Niego, więc nagle stało się dla mnie naturalne kochać Go
i zapragnąłem coraz bardziej umacniać się w tej miłości. Zdałem sobie sprawę, że
to zmieniło moje życie, ponieważ moja miłość do żony również coraz bardziej się
pogłębiała. Miłość, jaką darzyłem moją rodzinę, moich przyjaciół i wszystkich
innych ludzi, stale się pogłębiała. Nienawiść i złość, które czasem czułem wobec
innych osób, zanikały. Odkryłem, że kiedy próbujemy kochać Boga bardziej niż
kogokolwiek innego, On zwiększa naszą miłość do innych ludzi”.
Ten sam mężczyzna dodaje później: „To nie znaczy, że małżonkowie się nie kłócą
– spytajcie tylko moją żonę, jak to wygląda. Lecz pomimo nieporozumień, jest
w nas zakorzeniona głęboka, żarliwa miłość dlatego, że żadne z nas nie stawia siebie
na pierwszym miejscu, a to właśnie stawianie siebie na pierwszym miejscu sprawia,
że tak wiele małżeństw się rozpada. Związek buduje się na podwalinie poświęcenia
i miłości. W takim związku żona kochająca swojego męża ma świadomość,
że w nim kocha Chrystusa, a mężczyzna kochający żonę w jej osobie kocha naszego
Pana. Gdy Chrystus będzie zajmował w naszym związku pozycję nadrzędną, a my
będziemy starali się Go naśladować, nie będzie w naszym małżeństwie miejsca na
myślenie tylko o sobie samym (samej), a miłość może wzrastać w nieskończoność,
42

coraz bardziej się umacniając. Miłość stanie się czymś więcej niż uczuciem
doczesnym – doświadczymy bowiem wiecznej miłości Boga, która wzniesie nas
ponad teraźniejszość. Wtedy małżeństwo przestanie ciążyć czy nastręczać
trudności, stanie się błogosławieństwem. Tak powinno wyglądać katolickie
małżeństwo – oparte na wzajemnej ofiarności i służbie, pozbawione egoizmu.
Dziś jednak małżeństwa często nie są małżeństwami w Chrystusie, lecz samymi
w sobie, w których małżonkowie siebie umieszczają na pierwszym miejscu,
oczekując, że zostaną obsłużeni, zamiast samemu służyć. Mąż zgłasza roszczenia
wobec żony, a żona wobec męża. Stawiają sobie żądania i koncentrują się na sobie.
Nie patrzą na Chrystusa, nie rozumieją, czego On chce. Nic dziwnego, że wtedy
związki się rozpadają, współmałżonkowie zaczynają pałać do siebie niechęcią,
że trudno im rozmawiać i okazywać sobie miłość”. Lekiem na to wszystko jest
napełnianie się Duchem Świętym – Duchem miłości, który dzień po dniu kruszy
nasz egoizm, zmienia nasze serca i wypełnia je swoją nadprzyrodzoną miłością,
uzdalniając do służby i przebaczenia.
W nadchodzącym tygodniu pomódl się ze swoją rodziną o Ducha Świętego.
Modlitwa wspólnotowa ma wielką moc i potrafi bardzo mocno zjednoczyć każdą
rodzinę.

Niech to będzie np. dziesiątek różańca – tajemnica Zesłania Ducha

Świętego – odmawiany codziennie, w miarę możliwości przez wszystkich.
Jest bardzo wiele świadectw o tym, jak wspólna modlitwa w rodzinie potrafi
naprawić trudne relacje, pomaga przebaczać i buduje wzajemną miłość i jedność.
Skorzystajmy z tego!
Maryjo – Oblubienico Ducha Świętego – Matko pięknej miłości. Ty, która już
od swojego poczęcia zostałaś napełniona Duchem Świętym i zbudowałaś ze
św. Józefem najwspanialszą rodzinę na ziemi, wstawiaj się za nami i wyproś nam
Ducha miłości, przebaczenia i służby dla każdej polskiej rodziny. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
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13. Duch przebaczenia i pojednania
Data:

Jeśli miłość jest największym owocem działania Ducha Świętego w nas, to
nienawiść, brak przebaczenia i pojednania są największymi przeszkodami
w przyjęciu tego Boskiego daru. Wiemy już, że Bóg pragnie napełnić każdego
chrześcijanina żywą wodą Ducha Świętego, ale jej ilość zależy od nas samych,
ponieważ tym co ogranicza Boga, jest jedynie nasza zdolność przyjęcia tego daru.
Wedle tej miary napełnia ucznia Duch Święty. Bóg daje człowiekowi tyle Ducha
Świętego, ile człowiek potrzebuje, dlatego niezwykle ważną postawą jest otwarcie
serca na Boga.
Przeciwieństwem postawy otwarcia jest postawa zamknięcia na Boży dar.
Można pragnąć Ducha Świętego, ale ludzkie serce może być „zakorkowane”. Aby
przyjąć dar Ducha, należy zdjąć korek, który nie pozwala na zrealizowanie się
Bożego pragnienia wypełnienia Duchem Świętym. Tym korkiem może być
np. grzech, złe motywacje, pycha, nienawiść, czy uraza. Spośród tych barier
największą zaś przeszkodą jest brak miłości, który wyraża się w braku przebaczenia
w stosunku do braci. Aby móc otrzymać Ducha Świętego, czyli dar Miłości, należy
najpierw pozbyć się tego, co zamyka na Boże działanie, a więc podjąć decyzję
przebaczenia. Wiemy, że bardzo często jest to trudne, zwłaszcza gdy czujemy się
skrzywdzeni przez bliskich, a oni nie wyrażają skruchy. Dlatego Pan Bóg chce
od nas na początku jedynie decyzji przebaczenia, a więc wyzbycia się urazy
i gotowości do pojednania, a resztę dopełni Duch Święty, bo siła, jaką człowiek
potrzebuje by przebaczyć, pochodzi tylko od Niego. Warto w związku z tym
zapytać, czy nie jest potrzebna mi dziś decyzja przebaczenia względem jakiejś
osoby? Jeśli jej zabraknie i z uporem trwamy w nienawiści, zamykamy sią
na działanie Boga.
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Pisze o tym Jan Paweł II w encyklice o Duchu Świętym „Dominum et Vivificantem”
i nazywa ten stan „samozamknięciem”, a jest to nic innego, jak grzech przeciwko
Duchowi Świętemu, czyli brak zgody na Boże działanie, zamknięcie we własnym
egoizmie, niemożność wyjścia ku Bogu i ku innym ludziom, brak pokory, pycha
bez granic. Taki człowiek nie potrafi przyjąć Bożego miłosierdzia, staje się
niemiłosierny wobec siebie i innych. Jest to nieprzebaczenie, które przyjęło skrajną
postać. Człowiek nieprzebaczający to ktoś, kto nie potrzebuje drugiego, kto polega
jedynie na własnych siłach. Egoizm takiej osoby posunięty jest do takiego stopnia,
że nie przyjmuje ona działania Bożego Ducha, które jest miłosierdziem.
Komuś takiemu nie jest potrzebna żadna duchowa pomoc, nie chce uzyskać
przebaczenia w sakramencie pokuty i pojednania. Nieprzebaczenie nie tylko rodzi
frustrację, rani także emocjonalną sferę życia człowieka, ale może być nawet
źródłem fizycznych chorób. W tej perspektywie można powiedzieć, że każdy akt
przebaczenia jest w swej istocie uzdrowieniem. Dokonuje się ono zawsze
w obecności Ducha Świętego: On dokonuje dzieła oczyszczenia z wszystkiego,
co człowieka „szpeci”, „z tego, co jest trudne”; On leczy najgłębsze rany ludzkiej
egzystencji. On zamienia wewnętrzny nieurodzaj dusz w urodzajne pola łaski
i świętości. To, „co jest oporne – nakłania”, to, co jest „oziębłe – rozgrzewa”, to,
co „zbłąkane – sprowadza” na drogi zbawienia („Dominum et Vivificantem”,
nr 67).
Czym zatem jest to przebaczenie? Najprościej mówiąc przebaczenie
następuje, gdy człowiek jest w stanie: wyrzec się wszelkiej zemsty wobec osoby,
która ją skrzywdziła; błogosławić jej; modlić się za nią i pragnąć jej zbawienia.
Tylko wtedy, gdy będziemy tak postępowali, zaznamy głębokiego pokoju w sercu.
Gdy nosimy zawiść, ona jak jad zatruwa nasze serca, czego skutkiem jest smutek,
złość i nerwy. O to bardzo prosi nas Jezus. Podążajmy jego śladami, śladami miłości
i przebaczenia, a wówczas okaże się, że spłynie na nas taki spokój, że zaczniemy
zastanawiać się, dlaczego wcześniej nie szliśmy tą drogą.
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Jezus kazał wybaczać wrogom. Dla niektórych ludzi to najtrudniejsze
z wszystkiego, lecz musimy się na to zdobyć. Jeżeli chcemy być jak Chrystus,
od chwili, kiedy ktoś po raz pierwszy nas skrzywdzi, powinniśmy mu wybaczyć.
Ma to być naturalna reakcja pochodząca z głębi serca, ponieważ w przeciwnym
razie nie będziemy prawdziwymi naśladowcami Chrystusa. Znalezienie siły do
takiej decyzji jest możliwe tylko wtedy, gdy przystąpimy do Eucharystii, całkowicie
oddamy się Jezusowi i poprosimy Go, by mocą Ducha Świętego zmienił nas
i uczynił takimi jak On.
Jeśli więc mamy w sobie jakąkolwiek nienawiść, powinniśmy się modlić do
Ducha Świętego, aby ją z nas wyplenił. Jeśli czujemy, że chcielibyśmy komuś
odpłacić za zło, trzeba nam się modlić do Ducha Świętego, aby i to uczucie w nas
zdusił. Jeśli na co dzień nie będziemy żyli tymi treściami i nie będziemy przebaczali,
to tak naprawdę nie będziemy żyć po chrześcijańsku, a chrześcijanami będziemy
tylko z nazwy.
W nadchodzącym tygodniu zróbmy 2 zadania domowe:
1) Znajdźmy dłuższą chwilę na modlitwę, poprośmy Ducha Świętego
o światło i zróbmy rachunek sumienia, aby sprawdzić czy jest ktoś,
do kogo żywimy nienawiść. Warto prześledzić historię swojego życia
i przypomnieć sobie różne osoby, które od dzieciństwa mogły nas zranić.
Gdy już to zrobimy, podejmijmy decyzję przebaczenia i poprośmy, aby
Duch Święty dał nam ją zrealizować w całości i aby uwolnił swoją mocą
nasze serca od trucizny nienawiści.
2) Spróbujmy też tymi treściami żyć na co dzień, a więc gdy ktoś nas zrani,
powie złe słowo, prośmy o moc Ducha Świętego i od razu podejmujmy
decyzję przebaczenia. To bardzo dobre ćwiczenie, które otwiera nasze
serca na miłość i sprawia, że naprawdę jesteśmy chrześcijanami.
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Maryjo – Oblubienico Ducha Świętego, Matko Przebaczenia. Do Ciebie się
uciekamy z naszymi zranieniami. Przytul nas do swojego matczynego serca pełnego
miłości i wyproś nam moc Ducha Świętego, abyśmy sami umieli przebaczać. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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14. Duch radości
Data:

Drugim owocem Ducha Świętego, w katalogu Pawła Apostoła, jest radość.
Gdy człowiek otrzymuje Ducha Świętego, tryska radością i pragnie wypełniać
dobro. Widać to doskonale u pierwszych chrześcijan po Zesłaniu Ducha Świętego,
zwłaszcza wtedy gdy byli oni więzieni, prześladowani i torturowani. Przyglądający
się im poganie byli zadziwieni ich radością i pokojem, co dawało im wiele
do myślenia i pokazywało, że przyczyna tego szczęścia musi być wewnętrzna
i nadprzyrodzona. Przyjrzyjmy się więc dziś chrześcijańskiej radości i odkryjmy,
co trzeba zrobić, aby mając już w sobie Ducha Świętego, doświadczyć tej radości.
O tym, że Duch Święty jest przyczyną radości, dowiadujemy się z Biblii
w wielu miejscach, m.in. w Ewangelii wg św. Łukasza gdzie czytamy, że „W tej
właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym” (Łk 10, 21). Posłuchajmy
jeszcze kilku fragmentów Biblii na temat radości, ponieważ pokażą nam one w jaki
sposób Bóg chce nam udzielać tego daru. Święty Paweł mówi: „Radujcie się zawsze
w Panu. Jeszcze raz powtarzam: radujcie się” (Flp 4, 4), a Psalm 37 dodaje: „Raduj
się w Panu, a on spełni pragnienia Twego serca” (Ps 37, 4). Gdy natomiast Jezus
mówił o sobie, że jest krzewem winnym, a uczniowie latoroślami – powiedział:
„Wytrwajcie we mnie, a Ja będę trwał w was ... To wam powiedziałem, aby radość
moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15,1-11). Z tych kilku biblijnych
fragmentów nasuwa się prosty wniosek: radość jest zawsze konsekwencją bycia
zjednoczonym z Bogiem. Temu, kto trwa w łasce uświęcającej, Pan Bóg w jakiś
nadprzyrodzony sposób udziela ducha radości. Nasz Bóg jest Bogiem miłości,
radości i szczęścia, a ten kto jest naprawdę szczęśliwy, chce również uszczęśliwiać
innych. Z tego powodu Bóg bardzo chętnie chce nam dawać swojego Ducha
Świętego – nadprzyrodzony dar, wielki prezent, którego jednym z owoców jest
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radość. Świadczy o tym chociażby fakt, że w Biblii Tysiąclecia słowo radość
pojawia się ponad 450 razy. Bóg chce uszczęśliwiać każdego z nas i chce to robić
poprzez swojego Ducha.
Skoro tak jest, dlaczego tak często nie doświadczamy tej radości? Odpowiedź jest
prosta: jeśli prawdziwa radość jest owocem Ducha Świętego, możemy wyciągnąć
wniosek, że smutek, zgorzknienie i rozpacz są owocami ducha złego – szatana lub
znakiem braku łączności z Duchem Pocieszycielem. Okradamy się z tej radości za
każdym razem, gdy grzeszymy i za każdym razem, gdy nie przyzywamy w naszym
życiu Ducha Świętego – Ducha radości.
Gdy grzeszymy – dajemy się nabrać, że będziemy szczęśliwi wbrew Bożym
przykazaniom. Nie wierzymy, że przykazania i błogosławieństwa są po to, by nam
pokazać drogę prawdziwego szczęścia. Lekceważymy fakt, że Bóg, jako stwórca
świata najlepiej wie, co przyniesie to szczęście, a co nie. Kombinujemy, próbujemy
nasycić się przyjemnościami tego świata. Istnieje jednak zasadnicza różnica
pomiędzy szczęściem a przyjemnością, o czym pisze ceniony duszpasterz,
ks. Marek Dziewiecki:
Najbardziej

kuszącą

drogą

do

nieszczęścia

jest

mylenie

radości

z przyjemnością. Tymczasem są to dwie zupełnie odmienne rzeczywistości.
Przyjemność jest pospolita, czyli osiągalna dla wszystkich, podczas gdy radość
jest arystokratyczna, gdyż osiąga ją jedynie niewielu ludzi. Aby doznać chwili
przyjemności, wystarczy się najeść, wyspać, odreagować złość czy zaspokoić
jakiś popęd. A na tego typu zachowania stać każdego człowieka. Także tego,
który jest niedojrzały, zaburzony psychicznie czy zrozpaczony. Druga różnica
polega na tym, że przyjemność można osiągnąć wprost. Wystarczy sięgnąć po
smaczną potrawę czy zostać przez kogoś czule przytulonym. Radość nie jest
osiągalna wprost. Jest ona konsekwencją życia opartego na Bogu, miłości,
prawdzie i odpowiedzialności. Nie ma radości bez miłości. Trzecia różnica
polega na tym, że radość jest trwała, a przyjemność szybko przemija, a czasem
prowadzi do tragedii. Przykładem są ludzie, którzy dla chwili przyjemności
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łamią przysięgę małżeńską albo popadają w śmiertelną chorobę. Tymczasem
radości nie tracimy nawet wtedy, gdy przychodzi nam mierzyć się
z poważnymi trudnościami. Oczywiście pod warunkiem, że nadal kochamy.
Czwarta różnica płynie z faktu, że szukanie przyjemności niszczy nasze
pragnienia i aspiracje, prowadząc do grzechu, uzależnień i rozczarowań.
Dlatego człowiek nieszczęśliwy boi się otaczającego go świata. Czasem boi
się nawet samego siebie. Nękają go natrętne myśli i wyrzuty sumienia.
Niepokoi go teraźniejszość i przyszłość. Próbuje desperacko nasycić swoje
serce namiastkami szczęścia, ale one nigdy go nie zaspokoją. Człowiek
szczęśliwy natomiast wyraźnie różni się od ludzi nieszczęśliwych
we wszystkim, co myśli, przeżywa i czyni. Promieniuje radością i jest
entuzjastą życia. Emanuje z niego spokój i pogoda ducha, nawet gdy
doświadcza różnorakich trudności.
Podsumowując: z radości sami się okradamy, gdy zamiast Boga wybieramy grzech.
Zamykamy w ten sposób dopływ „wody życia” do naszego serca, dlatego ono
obumiera. To właśnie z tego powodu Biblia wiele razy Ducha Świętego
przyrównuje do wody, o czym mówi nam chociażby w Psalmie 46: „Nurty rzeki
rozweselają Miasto Boże” (Ps 46, 4).
W nadchodzącym tygodniu warto zastanowić się, czy umiem dostrzec związek
pomiędzy moją radością, a stanem mojej duszy. Czy widzę, że kiedy jestem smutny,
to znaczy prawdopodobnie, że jest za mało Boga w moim życiu? Czy rozumiem,
że konsekwencją każdego grzechu jest wewnętrzny smutek, a konsekwencją bliskiej
relacji z Bogiem jest głęboka, duchowa radość? Wołaj do Ducha Świętego, abyś
rozpoznał prawdę o tobie i aby Duch wlał w twoje serce najczystszą radość płynącą
z Bożego Serca.
Maryjo – Oblubienico Ducha Świętego, Ty byłaś pełna radości, potrafiłaś
z radości śpiewać Bogu hymny i Twoja radość udzielała się innym. Wyproś nam ten
potrzebny nam dar, zwłaszcza dla tych, którzy przeżywają głęboki smutek. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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15. Duch Paraklet
Data:

W ostatniej katechezie mówiliśmy o radości, która jest owocem
urzeczywistniania się Ducha Świętego w nas. Dzieje się tak, ponieważ jedno z imion
Ducha Świętego to Paraklet, co tłumaczy się najczęściej jako Pocieszyciel. W jaki
sposób Duch Święty może nas pocieszyć, przekonamy się w dzisiejszej katechezie.
Bóg – Duch Święty nazywany jest w Ewangelii wg św. Jana Parakletem.
To słowo zaczerpnięte z greki ma różne tłumaczenia na język polski: pocieszyciel,
obrońca, adwokat… Wszystkie one są prawdziwe. On jest i naszym pocieszycielem,
i obrońcą, i staje po naszej stronie w sądzie. Aby lepiej zrozumieć o jaki sąd chodzi,
popatrzmy najpierw na pierwotne znaczenie tego greckiego słowa. Wyobraźmy
sobie rozprawę sądową. Jest sędzia, jest oskarżony i oskarżyciel. Za chwilę zostanie
ogłoszony wyrok skazujący. Oskarżony próbował się bronić sam, lecz to nie
pomogło. Nagle na salę wchodzi starszy mężczyzna, znany lokalnej społeczności
i uznany przez wszystkich za prawego i szlachetnego. Staje obok naszego
oskarżonego i wstawia się za nim. Nie musi nic mówić, a sama jego obecność
zamyka usta oskarżycielowi. Sąd nie może skazać tego, za którym wstawiał się ten
mężczyzna, ponieważ jest parakletem, co dosłownie tłumaczy się „powołany
do czyjegoś boku”.
To właśnie kogoś takiego obiecuje nam Jezus. Sprawiedliwego, który swoją
sprawiedliwością zakryje nasze grzechy i przewinienia. Choćbyśmy się nie
wiadomo jak starali, nasze życie nie będzie bezgrzeszne, nie będzie doskonałe, ale
Bóg znalazł na to sposób. Zesłał Parakleta – Ducha Świętego, by sąd nad nami mógł
się zakończyć szczęśliwie.
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Od nas jednak zależy czy zechcemy, by stał obok nas i czy zechcemy by zasłonił
nasze grzechy. Zatrzymajmy się na chwilę i poruszając się w tej sądowej
terminologii, zwróćmy uwagę na dwie ważne kwestie, które nie są takie oczywiste.
Po pierwsze – kto jaką rolę odgrywa w tym procesie? Niejednemu z nas wydaje
się, że tym, który oskarża nas z naszych grzechów jest Bóg. Doświadczamy tego
zwłaszcza wtedy, gdy idąc do spowiedzi odczuwamy lęk. Wydaje się nam, że już
za chwilę Jezus Chrystus w osobie kapłana wytknie nam wszystkie grzechy i wyda
surowy wyrok. Nie jest to jednak prawda. Tym, który nas oskarża jest szatan. Mówi
nam o tym zarówno sama jego hebrajska nazwa – „szatan” oznacza dosłownie „ten,
który oskarża” oraz Słowo Boże – Księga Apokalipsy: „Oskarżyciel braci naszych
został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym” (Ap 12,
10). Zapamiętajmy to raz na zawsze, ponieważ jedną z ulubionych strategii, jaką
obrał sobie diabeł, by oddzielić nas od Boga, jest wprowadzenie nas w rozpacz
z powodu naszych grzechów. Musimy nauczyć się rozeznawać, jaki duch w nas
działa, gdy słyszymy w naszych sercach oskarżający głos. Czymś innym jest
bowiem płacz z powodu grzechu, a czymś innym stan rozpaczy. Pierwszy prowadzi
do nawrócenia, bo odkrywamy jak bardzo Bóg nas kocha, jak bardzo zraniliśmy
Jego serce i że w Jego miłosiernym sercu jest ratunek. Drugi prowadzi do rozpaczy,
pokazując nam jedynie naszą beznadziejność i brak ratunku. Ten pierwszy jest
związany z działaniem Ducha Świętego – Parakleta, który przekonuje nas o grzechu,
ale jednocześnie o Bożej miłości, która obmyje nasz grzech. Pisze o tym prorok
Zachariasz: „Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha
pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się
boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym”
(Za 12, 10). I zaraz prorok dodaje: „W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla
domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, na obmycia grzechu i zmazy”
(Za 13, 1). Duch Święty zatem pokazuje prawdę o nas, ale jednocześnie wstawia się
za nami, co daje poczucie głębokiej radości i pokoju z darowanych grzechów.
Bardzo często doświadczamy tego odchodząc z konfesjonału po dobrej spowiedzi:

52

radość, lekkość serca, poczucie wielkiej miłości Boga, pomimo ogromu naszych
grzechów.
Duch zły – szatan, działa natomiast w taki sposób, że pokazując nam nasze grzechy,
błędy i porażki, wyolbrzymia je i wbija nas w poczucie winy i rozpaczy. Skupia się
na wytknięciu naszych braków i odbiera nadzieję, że nasze grzechy będą
usprawiedliwione, albo że kiedyś się z nich poprawimy. Wytyka to nam, zwłaszcza
gdy przebywamy w ciszy naszych serc, dlatego wiele osób nie wie, co robić z tym
głosem, w związku z czym nie znosi ciszy i próbuje na różne sposoby uciszyć
te natrętne myśli muzyką, serialami, alkoholem, pracoholizmem. Nie tak jednak
należy postępować. Należy wtedy wołać do Ducha Parakleta. On jest Obrońcą,
Pocieszycielem i tym, który może uwolnić nas od poczucia winy. Ważne tylko, by
tę winę zanieść do Trybunału Bożego Miłosierdzia, a więc do konfesjonału, a nie
próbować samemu wybielać się, usprawiedliwiać, zbierać zasługi i robić dobre
wrażenie. Bardzo często jesteśmy w tym żałośni, bo to nie jest droga do prawdziwej
doskonałości. Tylko siebie pogrążamy i sprawiamy, że Paraklet nie może nas
uratować.
W nadchodzącym tygodniu zobacz, czy nie nosisz w swoim sercu jakiegoś
niewyznanego w spowiedzi grzechu. Być może jest on jak kamień, który dźwigasz
już wiele lat, próbując samemu usprawiedliwić ten czyn, co w konsekwencji bardzo
oddaliło Cię od Boga i sprawiło dużo smutku. Daj się pocieszyć w swoim smutku
i uratować Duchowi Parakletowi. On może przywrócić radość i spokój serca.
Maryjo – Oblubienico Ducha Świętego – stajemy dziś w prawdzie o nas i nie
chcemy sami się usprawiedliwiać, lecz zdać się na Parakleta, Ducha Pocieszyciela.
Niech On przyjdzie do wszystkich smutnych i poranionych serc, zwłaszcza do tych,
co sami siebie oszukują. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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16. Duch, który daje pokój
Data:

Rozważamy owoce Ducha Świętego, a więc coś, co jest efektem ścisłej
współpracy człowieka z Duchem Świętym poprzez modlitwę, formację i ciągłą
pracę nad sobą. Nie każdy może być apostołem, czy posiadać dar uzdrawiania, lecz
każdy może być radosny, cierpliwy, czy pokorny. Dziś spróbujemy zrozumieć,
dlaczego jedni ludzie są pełni pokoju, inni natomiast cały czas się zamartwiają.
Zajmiemy się trzecim owocem Ducha Świętego z katalogu św. Pawła – pokojem.
Temat wydaje się ciekawy, bo któż z nas nie chciałby żyć bez zbędnych stresów,
bez zamartwiania się, w akceptacji siebie i pełnej zgodzie z innymi, dlatego
poświęcimy tematowi „pokoju” kilka kolejnych katechez.
Mówi się nieraz, że radość i pokój są jakby dwoma skrzydłami Ducha Świętego.
Są to dwie nieodłączne cechy, po których rozpoznaje się działanie Boga i są to – jak
wspomnieliśmy wcześniej – owoce Ducha Świętego. Są dostępne dla każdego
człowieka. Kiedy te cechy są w naszym życiu dostrzegalne oznacza, że działa w nim
Duch Święty, o czym mówi Jezus: „Poznacie ich po ich owocach” (Mt 7, 16).
Jeśli chcemy zatem być ludźmi pełnymi pokoju czy radości, nie tyle trzeba skupić
się na nich w modlitwach, lecz po prostu zbliżyć się do Boga, aby On mógł w nas
działać w mocy swojego Ducha. Pokój jest bowiem pierwszym owocem zbawienia,
które przyniósł Jezus. Oznacza to, że podstawową drogą do otrzymania głębokiego,
duchowego pokoju jest usunięcie przeszkód, które uniemożliwiają w nas skuteczne
działanie Bożych łask. Jakie to mogą być przeszkody?
Pierwszą, największą przeszkodą w doświadczaniu Bożego pokoju jest grzech.
To, co przeszkadza każdemu człowiekowi i całej ludzkości doświadczać szczęścia
i pokoju, nazywa się właśnie grzechem. Nie stworzył go Bóg, jest to owoc decyzji
człowieka. Pierwotny plan Boga to raj, w którym człowiek był zarządcą Królestwa
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Boga. Poprzez decyzję buntu inspirowaną podszeptem szatana – ojca kłamstwa,
człowiek sam oddzielił się od Boga, a więc również od pierwotnego szczęścia.
Wybrał siebie, a odrzucił Jego. Nie chciał zależeć od Jego woli i żyje po swojemu.
Tym, który najwięcej na tym traci nie jest Bóg, lecz właśnie człowiek, który ponosi
przy tym najgorsze konsekwencje. Odwracając się od źródła życia, to on właśnie
usycha i umiera, a nie Bóg. Grzech najbardziej „boli” nie Boga, lecz właśnie
człowieka, ponieważ od tego czasu utracony został pokój w sferze jego ducha.
Pojawił się strach przed Bogiem i Jego wieczną karą, lęk o swoje życie, swoją
przyszłość i dobrobyt, a owocem tego stały się wojny, egoizm i podążanie
za bogactwami, które dają namiastkę pokoju czy stabilności. Od momentu grzechu
człowiek błądzi, szukając po omacku drogi powrotu do utraconego raju i pokoju
w sobie, lecz nie może ich znaleźć. Oddalony od Boga i pozbawiony nadziei jest
obarczony wiecznym długiem, niemożliwym do spłacenia. Nie można z tego stanu
wyjść samemu, ani tym bardziej zbawić drugiego człowieka. Mimo upływu czasu
i całej swojej wiedzy i możliwości, człowiek nie jest w stanie swoją mocą
wyeliminować

grzechu

i

jego

konsekwencji.

To

znaczy,

że

pomimo

najprzeróżniejszych technik relaksacyjnych i psychologicznych, pozytywnego
myślenia czy ucieczki od tego, co boli – człowiek nigdy sam z siebie nie będzie
wewnętrznie zintegrowany i szczęśliwy, jeśli nie usunie największej przeszkody –
grzechu.
Dlatego potrzebny jest Zbawiciel czyli ktoś, kto usunie grzech i naprawi jego skutki.
Ktoś, kto wprowadzi pokój między człowiekiem a Bogiem, pokój między ludźmi
i sprawi, że doświadczymy wewnętrznego pokoju w naszym sercu. Jest nim Jezus
Chrystus, a samo Jego imię oznacza „JAHWE zbawia” (por. Mt 1, 21), co
przełożyło się na to, że Jezus stał się obrońcą ludzkości, który nie przyszedł, aby
bronić przed rozgniewanym Bogiem, ale został posłany przez miłującego Ojca
szukającego sposobu uwolnienia swych dzieci od oskarżeń szatana i konsekwencji
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grzechów. Tym samym stał się rozwiązaniem problemów człowieka, lekarzem
i lekarstwem jednocześnie.
Doświadczyli tego Apostołowie, którzy zgromadzeni w Wieczerniku po Jego
śmierci byli tak przerażeni tym co się stało, że – jak czytamy w Ewangeliach –
ze strachu zaryglowali wszystkie drzwi i okna. Bardzo możliwe, że oprócz Żydów
bali się również Boga, bo słyszeli plotki od kobiet, że Jezus ponoć zmartwychwstał.
Możliwe, że bali się konsekwencji swojej ucieczki spod krzyża i swojej zdrady.
Wtem zjawił się Jezus, tchnął na nich Ducha Świętego i powiedział dwukrotnie:
„Pokój Wam” (J 20, 19-23). Czytamy, że uczniowie natychmiast rozradowali się na
te słowa i zrozumieli, że Jezus naprawdę przebaczył ich grzechy. Owocem Jego
męki i śmierci stał się bowiem pokój z Bogiem i czysta karta – nie jesteśmy Bogu
już nic winni, ponieważ Jezus umarł za grzechy i z grzechami świata, zapominając
o wszystkich popełnionych winach. Dzięki śmierci Jezusa ludzie grzeszni mogą
stanąć przed Bogiem bez lęku, że zostaną ukarani, aby otrzymać przebaczenie
swoich win. Nie ma już księgi z grzechami i winami, która zostanie pokazana na
koniec życia. Jest za to Boże Miłosierdzie i przebaczenie. Ten dar Bożego
przebaczenia

Jezus

przekazał

Apostołom

w

Wieczerniku

po

swoim

zmartwychwstaniu. Tchnął w nich Ducha Świętego i dał władzę przebaczania
grzechów, a więc jednania z Bogiem.
Za każdym razem, gdy idziesz do sakramentu pokuty i pojednania, stajesz się
uczestnikiem tego wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat: Jezus posyła Ducha
Świętego i wypowiada nad Tobą: „Pokój”. W jednej chwili zapomina wszystkie
Twoje grzechy i napełnia Cię swoim pokojem. Jak często korzystasz z tego
sakramentu?
Nieraz zapominamy, że sakramenty to pierwszy i najskuteczniejszy sposób
napełniania się Duchem Świętym, a więc duchem pokoju. Słowo Boże mówi nam,
że Duch Święty jest jak rzeka życia. Kto pije z niej wodę, ma zaspokojone wszystkie
pragnienia.
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Gdy jej nie ma – wszystko usycha. (Ps 1; Ez 47, 1-12). W zależności od wielkości
Twoich grzechów, Bóg w tym sakramencie albo usuwa tamę, która blokuje dopływ
wody, albo udrażnia kanał, aby więcej mogło jej wpłynąć w Twoje serce.
Nie bój się tego sakramentu i korzystaj z niego często, a doświadczysz w swoim
sercu nieustannego dopływu Bożego pokoju. Może właśnie dziś jest ten dzień,
w którym Pan Bóg zaprasza Cię do dobrze przeżytej spowiedzi i da upragniony
pokój serca. Nie bój się, idź wyznaj swoje grzechy kapłanowi i doświadczaj Ducha
Świętego w pokoju, który Ci przyniesie w tym sakramencie.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, pomóż nam być wiernymi Jezusowi
i unikać grzechu – największej przeszkody w szczęściu. A kiedy zdarzy nam się
grzech, nakłaniaj nasze serca, by jak najszybciej wróciły do Boga – Źródła
wszelkiego życia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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17. Pokój Ducha Świętego wymaga
współpracy z człowiekiem
Data:

Ostatnia katecheza pokazała nam, że gdy trwamy w bliskości z Bogiem,
On napełnia nas swoim Świętym Duchem i w naszym życiu widzimy więcej radości,
a mniej lęku. Doświadczamy wtedy Bożego pokoju, który jest owocem
zjednoczenia z Bogiem. Ile razy natomiast wchodzimy w grzech, zakłócamy ten
pokój, a skutki tego oddziałują na naszych bliskich i rodzinę. Dziś przyjrzymy się,
w jaki sposób dbać o pokój i zgodę pomiędzy nami.
Przypatrzmy się na początku biblijnej postaci Zacheusza. Naczelnik
celników, zdrajca, złodziej i niski człowiek. W ten dramat człowieka
nieakceptującego siebie i skłóconego ze społeczeństwem wchodzi Jezus. Zwróćmy
uwagę na współpracę jaka tu następuje. Zacheusz wykonał mały krok w kierunku
Boga: chciał zobaczyć Jezusa i wszedł na drzewo. Dla jego współczesnych było to
trochę śmieszne i żenujące. Reszty dokonał Jezus i zrobił to, o czym nasz celnik
mógł tylko pomarzyć – wprosił się na ucztę i zaszczycił go swoją obecnością.
To doświadczenie miłości, przyjaznej atmosfery i nieosądzania ze strony Jezusa
sprawiło, że Zacheusz nawrócił się, sam doznał przez to wewnętrznego ukojenia
i naprawił wszystkie krzywdy, które zadał innym, poczwórnie zwracając pieniądze
tym, których okradł. Jezus powiedział, że dziś zbawienie stało się udziałem tego
domu co oznacza, że nawrócenie Zacheusza miało wpływ nie tylko na niego,
ale i na wszystkich jego bliskich.
Być może niektórzy zastanawiają się, co ta Ewangelia ma wspólnego z Duchem
Świętym. Pokazuje nam ona, że pokój pomiędzy ludźmi jest zawsze owocem
współpracy z Bogiem i promieniuje na innych. Zacheusz zrobił mały kroczek
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w stronę Jezusa, potem Jezus wykonał krok w kierunku jego domu, następnie znów
Zacheusz podjął kolejną decyzję nawrócenia i na koniec doświadczył pojednania
z braćmi. Dokładnie tak wyglądał pierwotny Kościół, tuż po zesłaniu Ducha
Świętego. Czytamy w Dziejach Apostolskich: „Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali
razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je
każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc
chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga,
a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych,
którzy dostępowali zbawienia” (Dz 2, 43-37).
Ten fragment mówi nam, że pokój Ducha Świętego nie działa na zasadzie magii,
ale wymaga pewnego wysiłku. Apostołowie modlili się i pracowali dla innych, a to
przecież konkretny trud. Pan Bóg natomiast w tym czasie przymnażał im kolejnych
uczniów. Nie inaczej śpiewamy co niedzielę w hymnie „Chwała na wysokości
Bogu”. Znajdują się tam słowa: „a na ziemi pokój, ludziom dobrej woli”. Pan Bóg
więc chce nas obdarzać pokojem, ale ludzie muszą mieć dobrą wolę – jakieś
minimum wysiłku, którego oczekuje od nas Pan.
Popatrz więc teraz na twoją rodzinę, kolegów czy miejsce pracy. Jeśli doświadczasz
tam ciągłych kłótni, obmów, czy oskarżeń i jest ci z tym źle, warto zapytać, czy
masz dobrą wolę, by sprawić, by było lepiej, czy wolisz tylko narzekać? Może
czekasz, aż to inni się zmienią, albo myślisz, że przez twoje modlitwy Pan Bóg sam
wszystko zrobi. Dzisiejsza katecheza o pokoju w Duchu Świętym mówi nam jasno:
Bóg jest dawcą pokoju, ale chce naszego zaangażowania. Nie patrz aż inni się
nawrócą; nie czekaj aż inni cię przeproszą; nie nakręcaj się myśląc, że jesteś
skrzywdzony przez innych, tylko bierz się sam do roboty. Ty sam zrób pierwszy
krok.

Najpierw

pomódl

się

do

Ducha

Świętego,

aby

pokazał

Ci

co masz robić i zrób to. Być może pierwszym krokiem do pokoju w rodzinie będzie
decyzja osobistego nawrócenia. Pisze o tym pewien mężczyzna w swoim
świadectwie:
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„Patrząc wstecz, zrozumiałem, że bez względu na to, co otrzymywałem od
świata, czułem w sobie pustkę, niepewność, czułem się niekochany,
niechciany, nieważny dla nikogo i przede wszystkim zazdrosny. Niewiele
w moim sercu było miłości, przeciwnie – nienawidziłem i miałem żal do
większości ludzi. W pewnym momencie pojąłem, że w chwili, gdy
przestajemy kochać, przestajemy żyć w sposób, do jakiego zostaliśmy
stworzeni i nie możemy zaznać spokoju. Uświadomiłem sobie, w jaki sposób
zło weszło do mojego życia przez grzech, egoizm i chciwość. Zrozumiałem,
jak za jego sprawą rodziły się we mnie i narastały złe emocje, jak podsycało
ono złe myśli, które w końcu przeradzały się w czyny. Pojąłem, że choć
używki na jakiś czas tłumiły we mnie złe emocje, to kiedy przestawały działać,
intensyfikowały te emocje, co naturalnie zmusiło mnie do przyjmowania coraz
większych dawek środków odurzających. Ciągle towarzyszyło mi poczucie,
że czegoś w moim życiu brakuje. Nigdy nie czułem spokoju, nigdy nie byłem
odprężony ani szczęśliwy. Choć miałem mnóstwo pieniędzy, wciąż było mi
mało. Stale chciałem więcej i więcej, a zdobywając te różne rzeczy dla siebie,
skrzywdziłem wielu ludzi. Ktoś mi powiedział wtedy, że jeśli przyjmę miłość
Boga i zaproszę do swojego życia Jezusa, mogę być szczęśliwy.
Z początku myślałem, że Jezus nie zechce kogoś takiego, jak ja, ale moi
przyjaciele uspokoili mnie, twierdząc, że Bóg przyjmie każdego i każdego
kocha. Dzięki ich wsparciu zwróciłem się ku Jezusowi. Poczułem, jakby
z moich barków spadł ogromny ciężar. Nigdy wcześniej nie czułem tak
wielkiej miłości.
Od tamtej pory nigdy nie doznałem takiego szczęścia, pokoju i zadowolenia.
Moje życie zmieniło się całkowicie. W jednej chwili wyzbyłem się wszystkich
nałogów. Znikła stale odczuwana pustka, a moje nieszczęsne życie stało się
szczęśliwe. To samo może spotkać każdego, kto otworzy serce i w pełni
przyjmie Jezusa. Wielu obawia się tej zmiany, lecz nie powinni, ponieważ jest
to zmiana na lepsze.
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Dzięki temu doświadczeniu zmieniło się moje nastawienie do innych. Pan Bóg
dał mi wielkie pragnienia kochania innych ludzi. Kiedy zacząłem prosić Ducha
Świętego, aby pomógł mi okazywać miłość w każdej sytuacji i gdy źle o kimś
myślałem, Duch Święty pokazywał mi Jezusa na krzyżu, cierpiącego
i konającego. Gdy widziałem, co Jezus uczynił z miłości do nas, złe myśli
szybko mnie opuszczały. Potem, za każdym razem, kiedy ktoś mnie
skrzywdził, widziałem Jezusa cierpiącego i umierającego, i dotarło do mnie,
że On został skrzywdzony z miłości do mnie, więc ja także muszę
zaakceptować wyrządzoną mi krzywdę i odpowiedzieć miłością. Gdy jest mi
trudno kochać, Duch Święty zawsze jest gotowy poprowadzić mnie
z powrotem do Jezusa, pokazując mi Jego miłość, abym w niej mógł znaleźć
siłę, by dalej kochać. Zrozumiałem, że ja sam nie mogę zrobić nic, bo jestem
za bardzo słaby, lecz z Bogiem możliwe jest wszystko co dobre, a każde zło
może zostać pokonane, gdy pozwolimy, by Jego miłość nas wzmocniła.
Dlatego codziennie powtarzam sobie zdanie: „We mnie moja słabość, w Bogu
moja siła”.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Matko pięknej miłości i Matko pokoju.
Ciebie prosimy, wzmocnij nasze siły, abyśmy chcieli być ludźmi zanoszącymi pokój
i miłość do naszych środowisk. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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18. Duch, który daje cierpliwość
Data:

Jednym z owoców Ducha Świętego w naszym życiu jest cierpliwość (Ga 5,
22). Jest to bardzo piękna cecha osobowości, którą możemy rozumieć na dwa
sposoby: zdolność spokojnego znoszenia rzeczy trudnych i przykrych oraz zdolność
spokojnego wyczekiwania na coś, a zwłaszcza na zrealizowanie się Bożych obietnic
w naszym życiu. Dziś przyjrzymy się jak Duch Święty chce nas umocnić swoją
mądrością i łaską, abyśmy cierpliwie znosili trudne osoby.
Gdy spotyka nas krzywda albo niesprawiedliwość, bardzo często pierwszą
reakcją jest natychmiastowy odwet. Nie jest to obca cecha nawet postaciom
biblijnym, ponieważ czytamy w Ewangelii, że gdy Jezus nie został przyjęty do
jednego z pogańskich miast Samarii, dwaj Apostołowie, Jakub i Jan chcieli spuścić
natychmiast ogień na niegościnnych mieszkańców (Łk 9, 52-54). Stąd, jak możemy
się domyślać, Apostołowie ci zyskali przydomek „Boanerges”, czyli „Synowie
Gromu”.
Problem z taką gwałtownością w reakcjach na zło mają zwłaszcza osoby
o temperamencie choleryka, które na wszystko reagują impulsywnie i bardzo często
potem żałują powiedzianych w emocjach słów. Jeśli ktoś z nas identyfikuje się
z takim typem osobowości, jednym z rozwiązań jest praca nad sobą, aby poczekać,
aż przejdzie złość i dopiero wtedy na spokojnie z kimś porozmawiać. Oczywiście
można pracować nad tą cechą charakteru samemu, bez wołania łaski Ducha
Świętego, lecz trzeba włożyć w to wiele wysiłku, hartu ducha, a dodatkowo
na owoce takiej pracy trzeba długo czekać i zazwyczaj nie są one trwałe.
Co innego dzieje się, gdy do naszych pragnień samorozwoju zapraszamy Ducha
Świętego. W naszym życiu pojawiają się wtedy tzw. cnoty, o których Katechizm
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Kościoła Katolickiego pisze, że są to „trwałe dyspozycje do czynienia dobra”
(KKK 1803). Taka cnota pozwala osobie nie tylko wypełniać dobre czyny, ale także
dawać z siebie to, co najlepsze. Osoba cnotliwa wszystkimi swoimi siłami
zmysłowymi i duchowymi dąży do dobra; zabiega o nie i wybiera je w konkretnych
działaniach (KKK 1803).
Z cnotą jest jak z jazdą na rowerze, grą na instrumencie, albo z nauką obcego języka:
żeby dobrze się nauczyć, potrzeba chęci, czasu i wysiłku. Teoretycznie każdą z tych
czynności można robić samemu, lecz pod okiem sprawnego instruktora przychodzi
to o wiele szybciej. Tak też jest z Duchem Świętym: jest On najlepszym
instruktorem dobrego życia, dlatego pod Jego czujną opieką człowiek bardzo
szybko rozwija się w kierunku świętości. Co prawda, wiele razy przydarzy się
upadek, pojawi się brak chęci, a nawet myślenie, żeby dać sobie spokój, Duch
Święty jest jednak większy od naszych słabości i w Jego mocy wszystko jest
możliwe dla tego, który chce i wierzy. Pisze o tym Katechizm Kościoła Katolickiego
w dwóch kolejnych punktach:
KKK 1810: Cnoty ludzkie, nabyte przez wychowanie, świadome czyny
i wytrwale podejmowane wysiłki, są oczyszczane i podnoszone przez łaskę
Bożą. Z pomocą Bożą kształtują one charakter i ułatwiają czynienie dobra.
Człowiek cnotliwy jest szczęśliwy, praktykując cnoty.
KKK 1811: Człowiek zraniony przez grzech ma trudności w zachowaniu
równowagi moralnej. Dar zbawienia dany przez Chrystusa udziela nam łaski
koniecznej do wytrwałości w poszukiwaniu cnót. Każdy powinien zawsze
prosić o tę łaskę światła i mocy, przyjmować sakramenty, współdziałać
z Duchem Świętym, iść za Jego wezwaniami do miłowania dobra i wystrzegania
się zła.
Jak w praktyce przełożyć tę wiedzę na cierpliwość, od której zaczęliśmy lub
na każdą inną cechę naszego charakteru? Przede wszystkim zacząć od wyznaczenia
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sobie celu: chcę nad sobą pracować i powolutku, konsekwentnie, małymi kroczkami
go realizować. Jeśli więc jesteś osobą impulsywną, kłótliwą i szybko się złościsz,
bo coś idzie nie po twojej myśli, nabierz trochę dystansu do siebie i innych.
Weź głęboki wdech, gdy ktoś Cię denerwuje i proś wtedy: Duchu Święty, ja sam
z siebie nie umiem, ale daj mi cierpliwość do tej osoby, bo to przerasta moje siły.
Gdy nauczysz się tak reagować na swoje problemy, zobaczysz, że pewne
zachowania wejdą na stałe jako dobre nawyki. Zobaczysz, że robisz postępy i że
masz w sobie coraz większą cierpliwość czy wyrozumiałość. Trzeba na to czasu, ale
jest to do zrobienia, o czym świadczy chociażby poniższe świadectwo:
„Kiedy chciałem zmienić swoje życie, wydawało mi się to bardzo trudne,
ponieważ możecie mi wierzyć, że nie jestem człowiekiem, któremu miłość
przychodzi z łatwością. Byłem człowiekiem pełnym nienawiści, a Bóg wezwał
mnie, bym kochał Go nade wszystkie i abym kochał bliźnich. Wezwał mnie,
bym stawiał innych ponad sobą i naprawdę dużo czasu upłynęło, zanim mi się
to udało. Czasami wciąż mam z tym problem. Dużo podróżuję, bywam
zmęczony i rozdrażniony, i czasem jest mi bardzo trudno okazywać miłość.
Ktoś mi kiedyś powiedział: Starasz się pokonać swoje słabości samodzielnie.
To niemożliwe. Potrzebujesz do tego Ducha Świętego.

Módl się często

słowami: We mnie moja słabość, w Bogu moja siła. I rzeczywiście, dzięki temu
rozumiem, jak słaby jestem, a jednocześnie wiem, że moja słabość nie ma
znaczenia, gdy jestem z Bogiem. Dlatego każdego dnia proszę Ducha Świętego,
aby pomógł mi przełamać własne słabości i żyć w miłości. Od momentu, gdy
otwieram oczy, proszę Ducha Świętego, aby dał mi łaskę, bym każdą chwilą żył
dla Boga, całkowicie Mu się oddawał i pozostawał w pełni na Nim skupiony.
To naprawdę działa. Widzę po jakimś czasie, jak Duch Święty działa w moim
życiu, jak pomimo moich słabości potrafię kochać innych ludzi i jak potrafię
być dla nich cierpliwy”.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Matko wszelakiej cierpliwości. Stajemy
przed Tobą i wyciągamy ręce, abyś wyprosiła nam moc w naszych słabościach.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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19. Duch, który oczyszcza nasze
intencje
Data:

Rozważamy w dalszym ciągu cierpliwość jako jeden z owoców Ducha
Świętego w naszym życiu (Ga 5, 22). Ostatnio mówiliśmy, że jest to cecha naszej
osobowości, która ujawnia się, gdy współpracujemy z Duchem Świętym. Jest nam
ona bardzo potrzebna, bo dzięki niej z miłością możemy znosić trudne dla nas osoby
i przykre sytuacje. Dziś popatrzmy na ten temat jeszcze głębiej i zobaczmy, jak
Duch Święty pomaga nam się rozwijać w sytuacjach naszego życia, których nie
rozumiemy.
Za punkt wyjścia weźmy dwa teksty z listów Apostołów: Jakuba i Piotra.
Święty Jakub pisze: „Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć
spadają na was różne doświadczenia Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na
próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście
byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków” (Jk 1, 2-4).
U św. Piotra czytamy natomiast: „Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać
trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary
okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się
w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa” (1 P 6, 7).
Obydwaj Apostołowie przekazują nam zaskakującą mądrość: powinniśmy
się cieszyć, gdy doświadczamy trudnych sytuacji, ponieważ to właśnie one mogą
stać się dla nas okazją, by rozwijać się w wierze. Musimy być więc realistami i nie
myśleć, że gdy pójdziemy za Panem Bogiem, jak za dotknięciem magicznej różdżki
będą spotykać nas wyłącznie miłe i przyjemne sytuacje. Oczywiście bardzo często
tak się zdarza, zwłaszcza u początków nawrócenia, że Pan Bóg konkretnie
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potwierdza bardzo konkretnie swoją obecność w naszym życiu. Doświadczamy
również wielkiej radości z odkrycia Jego czułej miłości i bliskości. Po jakimś czasie,
gdy emocje trochę opadną, przychodzą w życiu duchowym pewna oschłość.
Bardzo często głęboko wierzące osoby doświadczają wtedy różnych trudnych
sytuacji jak np. obmowy, docinki, a nawet prześladowania z powodu swej
religijności. Co wtedy robić? Wiele osób zaczyna wątpić, czy decyzja nawrócenia
była dobrym wyborem i czy warto dalej iść za Bogiem, gdy jest ciężko, gdy coś na
tym tracimy. Niestety wielu ludzi odchodzi wtedy od swojej gorliwości, porzuca
głębszą modlitwę, spotkania wspólnoty, głównie dlatego, że nie rozumieją, co ich
spotyka, a dotychczasowe praktyki wiary wydają się im bezowocne. Te osoby nie
wiedzą jednak, że Pan Bóg zaprosił je do kolejnego kroku wiary,
do pewnego procesu, który w Biblii i Tradycji Kościoła nazywa się oczyszczeniem.
Jego sprawcą jest Duch Święty i polega ono na oczyszczeniu intencji w podążaniu
za Bogiem i w służbie Kościołowi. Tak jak Jezus wziąwszy chleb błogosławił go
i połamał, tak uczeń Jezusa musi być też „połamany”, czyli ogołocony ze
wszystkiego co przeszkadza, aby dobrze służyć Panu. Pragnieniem Nauczyciela jest
to, aby jedyną motywacją wszelkich działań jego uczniów było wyłącznie
Królestwo Boże (Mt 6, 33), bez podwójnych zamiarów czy faryzejskiego fałszu.
Jednym z biblijnych obrazów oczyszczenia jest pustynia. Pan Bóg, prowadząc pod
wodzą Mojżesza lud Starego Przymierza posłużył się pustynią, aby wychować
i ukształtować Izraelitów zanim wejdą do krainy mlekiem i miodem płynącej (Pwt
8, 2). Innym obrazem jest oczyszczanie złota w palącym ogniu (1 P 1, 7) pokazujące,
że może to być bardzo nieprzyjemny i bolesny proces. Chodzi jednak o to, by
osiągnąć nieskazitelną czystość intencji, aby czynić wszystko ze względu na Jezusa.
Brak tej czystości jest ogromnym niebezpieczeństwem, ponieważ polega na
dołączeniu do działalności apostolskiej swoich własnych zamiarów.
Może tak się zdarzyć, że jesteśmy z Bogiem tylko dla jakichś korzyści, czy
to duchowych czy materialnych i nawet sobie tego nie uświadamiamy. Niby
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modlimy się, chodzimy do Kościoła, ale bardziej niż Bóg liczą się dla nas Jego dary,
lub co gorsza – opinia innych. Prawda wychodzi na jaw dopiero wtedy, gdy pojawi
się jakaś trudność. Gdy przestajemy odczuwać radość z modlitwy, we wspólnocie
modlitewnej się nie układa, doświadczamy obmowy czy przykrości z powodu
wiary, idąc za Bogiem coś tracimy… Co wtedy robimy? Jest to dobra okazja, by
przyjrzeć się sobie i odpowiedzieć na to ważne pytanie: dlaczego jestem z Bogiem?
Czy idę za Nim naprawdę z czystych intencji, dla Niego samego, czy ze względu na
jakąś korzyść? Zaczynamy wtedy widzieć prawdziwe intencje i motywacje
w kroczeniu za Panem.
Ten czas uświadamia nam, jak interesowna może być nasza wiara i jak łatwo nam
odejść od Boga, gdy coś idzie nie po naszej myśli. Oczyszczenie jest więc ważnym
etapem duchowego życia każdego chrześcijanina, w którym Duch Święty w ogniu
różnorakich doświadczeń przetapia nas w czyste złoto. Jest to czas pewnego rodzaju
rekonwalescencji duchowej, której potrzebują szczególnie ci, których wcześniejsze
życie było pełne zmysłowości i materializmu. Wydaje się nam wtedy, że Duch
Święty zapomniał o nas, bo w życiu pojawiają się różnego rodzaju kłody. Jest to
jednak błogosławiony czas, w którym Pan Bóg bardzo mocno formuje nas na
prawdziwych uczniów Jezusa, wypalając nasze nieczyste intencje.
Znając Boży plan oczyszczania, błędem byłoby się opierać i negować go.
Choć nieraz jest to bardzo trudny etap w życiu ucznia, powinien on w takiej sytuacji
bezwzględnie poddać się Bożemu działaniu, ufając i dalej idąc za Nim.
Najważniejsza jest cierpliwość i wytrwałość. Nie wolno wtedy podejmować
żadnych istotnych decyzji w życiu, zwłaszcza decyzji rezygnacji z modlitwy, pracy
czy wspólnoty. Im bardziej się nie chce, tym owoce tego czasu będą piękniejsze,
jeśli wytrwasz. Jeśli przeżywasz wielką duchową walkę oznacza to, że Pan Bóg
szykuje coś naprawdę bardzo dobrego w Twoim życiu! Miejscem szczególnego
spotkania z Bogiem powinno być wtedy Jego Słowo. Sam Jezus do uczniów
powiedział: „Już jesteście czyści dzięki Słowu, które do was powiedziałem”
(J 15, 3). Ono ma być światłem w ciemnościach i trudach oczyszczenia, dlatego
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każdy uczeń idący za Jezusem powinien się Go mocno chwycić. Trzeba też
pamiętać, że cały czas jesteśmy w rękach Boga i On ani na chwilę nas nie opuścił.
Mówi o tym Psalm 121: Pan strzeże twego wyjścia i powrotu (Ps 121, 8). Pomimo
duchowych ciemności, wciąż jesteśmy w bezpiecznych rękach Ducha Świętego,
który formuje nas do wielkiej dojrzałości wiary.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, zawierzamy Ci dzisiaj wszystkich,
którzy doświadczają ciemności i wątpliwości w wierze. Wyproś im łaskę pocieszenia
i przeprowadź ich bezpiecznie przez ten czas. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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20. Duch, który daje siłę
w prześladowaniach
Data:

Podczas bierzmowania biskup pyta kandydatów, dlaczego chcą przyjąć
sakrament Ducha Świętego. Odpowiadają oni wtedy: „Pragniemy, aby Duch
Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do
postępowania według jej zasad”. Żyjemy w takich czasach, że coraz częściej
w naszych rodzinach czy środowisku pracy musimy mężnie bronić naszej wiary
i stawiać czoło różnego rodzaju prześladowaniom. Zastanówmy się dzisiaj, w jaki
sposób mamy reagować, gdy ktoś atakuje nas z powodu Boga.
Prześladowanie ze strony świata, choć samo z siebie jest złe, jest
paradoksalnie uprzywilejowanym środkiem, w którym przez krytykę, ośmieszenie,
niezrozumienie, pozbawienie urzędu, łącznie z wykluczeniem ze społeczności, Bóg
uwalnia nas od wszelkiego niezdecydowania wobec Niego. Gdy doświadczamy
przykrości z powodu wiary, musimy zająć jakieś stanowisko, albo opowiedzieć się
za Nim, albo przeciwko Niemu. Zmusza to nas do zajęcia określonego stanowiska
i rozprawia się z naszą letniością, zapraszając nas, żeby być albo zimnym, albo
gorącym.
Tę rolę prześladowań bardzo dobrze pokazał Synod o Młodzieży w Rzymie,
gdzie biskupi z różnych części świata rozmawiali o typowych problemach swojej
młodzieży. Biskupi z Europy i Ameryki mówili, że ich problemem jest to, że młodzi
ludzie coraz częściej odchodzą od Kościoła, że żyją w świecie internetu,
a wkraczając w dorosłość nie przestrzegają chrześcijańskich wartości. Biskupi
z Afryki dziwili się temu i mówili, że internetu wszakże nie mają, ale u nich do
Kościoła chodzi jakieś 99% procent młodzieży. Biskupi z Azji mówili z kolei, że
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zupełnie nie rozumieją tego, że młodzież nie chce chodzić do Kościoła. U nich bycie
chrześcijaninem to decyzja życia lub śmierci. Chrześcijanie są tam prześladowani
i młodzi ludzie muszą się radykalnie opowiedzieć, czy wierzą w Jezusa, czy nie.
Jeśli u kogoś znajdzie się Biblię, czy różaniec – ceną za to jest niejednokrotnie
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są chrześcijanami do końca i bez względu na wszystko. Dlatego w najbliższym
czasie ruszy wiele procesów beatyfikacyjnych młodych ludzi, męczenników z Syrii,
którzy w ten sposób oddali swe życie za wiarę.
Daje to do myślenia i pokazuje, jak w porównaniu do ludzi z Azji prowadzimy
bardzo spokojne, kompromisowe ze światem życie. Jeśli prześladowanie jest
znakiem, który wyróżnia naśladowców Mistrza z Nazaretu, a my w żaden sposób
nie jesteśmy prześladowani, może to oznaczać, że inni nie widzą w naszym życiu
wiary i nie jesteśmy już solą ziemi. Może nasze chrześcijaństwo rozpuściło się i dla
nikogo nie jesteśmy już znakiem sprzeciwu. Jeśli bowiem naprawdę żyjemy
Ewangelią, wprowadzamy pokój, sprawiedliwość i prawdę, a demaskujemy grzechy
jak korupcję, aborcję, eutanazję, źle rozumianą tolerancję – świat takich ludzi
nienawidzi i prześladuje.
Cierpienie z powodu Jezusa powinno być jednak radością dla ucznia, ponieważ
w ten sposób zacieśnia on więzy ze swoim Mistrzem. Sam Jezus zapowiedział taki
właśnie los swoich uczniów (Mt 16, 25; Łk 17, 33, Mt 19, 29), dlatego
prześladowanie

z Jego

powodu

powinno

być

normalnym

środowiskiem

chrześcijanina oraz ramą otaczającą życie każdego ucznia Jezusa. Jest ono piecem,
w którym oczyszczani są uczniowie Jezusa: „Sługa nie jest większy od swego Pana:
jeśli mnie prześladowali to i was będą prześladować” (J 15, 20). Gdy ktoś boleśnie
doświadcza skutków ujawniania wartości antyewangelicznych świata, doświadcza
wtedy walki duchowej i szlifuje swoją motywację pójścia za Panem. Jeśli natomiast
cierpienie z powodu bycia światłem pośród ciemności świata nie dotyka ucznia
Jezusa, trzeba zadać pytanie, czy życie takiego chrześcijanina nie utraciło smaku
ewangelicznej soli. Może wtedy okazać się, że skoro nas nie prześladują, to my
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jesteśmy tymi, którzy prześladują innych. Jeśli nie stanowimy cząstki rozwiązania
problemu, to może jesteśmy cząstką problemu? To są mocne słowa i oczywiście nie
każdy z nas będzie przez Pana Boga zaproszony do męczeństwa w czystej postaci,
lecz warto pytać, na ile moje życie jest radykalne dla Boga i jest znakiem sprzeciwu
dla innych.
Tę wielką wartość prześladowania i cierpienia odkrył św. Paweł błogosławiąc
swoich wrogów, gdyż to właśnie oni dostarczali mu środków oczyszczenia, których
potrzebował (Rz 11, 28). Jako naśladowca Chrystusa chętnie utożsamiał swoje życie
z bitwą żołnierza i poświęceniem pięściarza. Świadomość walki z mocami
ciemności, w której uczestniczył (Ef 6, 12), dostarczała mu motywacji, by ćwiczyć
się w walce (1 Kor 26b; 1 Tm 6, 12) i żyć jeszcze radykalniej: „Odrzućmy więc
uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła” (Rz 13, 12b). Spotykały go
różnorakie prześladowania, ale umiał stawić im czoła. Żadna z tych rzeczy nie
sprawiła jednak, że odstąpił od misji, którą powierzył Mu Bóg. Stał się wręcz
wzorem żołnierza, który opierając się prześladowaniom, wzbił się na wyżyny
ewangelicznego radykalizmu i oddał całe swoje życie dla misji głoszenia Słowa
Bożego.
Jezus nigdy nie oszukiwał swoich uczniów, że ich praca apostolska będzie łatwa.
Wręcz przeciwnie: mówił aż nazbyt jasno, że są posłani, jak owce między wilki (Łk
10, 3). Zaznaczył jednak, że do tej niezwykle trudnej misji otrzymają pomoc z Nieba
– moc z Wysoka, czyli Ducha Świętego (Dz 1, 8). Jeśli zatem zastanawiamy się,
skąd tak wielu męczenników na przestrzeni historii Kościoła czerpało siłę, żeby się
nie ugiąć – znamy już odpowiedź. Jest to moc Ducha Świętego, która towarzyszyła
im całe życie i została w sposób szczególny udzielona w godzinie próby.
Przypomnijmy słowa Jezusa: „Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co
macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż
nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was” (Mt 10,
19-20). Pan Jezus zapewnia więc nas, że gdy będzie ciężko, gdy będziemy musieli
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stanąć w obronie wiary, On będzie z nami i da nadprzyrodzoną mądrość i moc
Ducha Świętego.
Zapytajmy więc dziś siebie: ile razy świadczyłem o Jezusie i broniłem
Kościoła, a ile razy wolałem schować głowę w piasek lub sam szykanowałem
wierzących? Duch Święty zaprasza nas na mocy chrztu i bierzmowania do
świadczenia o naszej wierze. Nie bójmy się konsekwencji tego. Każde cierpienie
z powodu wiary oczyszcza i umacnia ją. Jeśli więc w nadchodzącym tygodniu
zostaniemy postawieni w takiej sytuacji, wołajmy z ufnością do Ducha Świętego,
by dał nam siły, a przekonamy się, że to naprawdę działa!
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Ty widzisz jak bardzo boimy się
świadczyć o naszej wierze i cierpieć dla niej. Wyproś nam moc Ducha Świętego,
abyśmy w chwili próby stanęli na wysokości zadania i mężnie bronili wiary. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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21. Duch, który dodaje otuchy
w czekaniu
Data:

Jednym z naszych problemów we współczesnym świecie, zwłaszcza wśród
ludzi młodych, jest to, że nie umiemy czekać. Mówi się nawet, że żyjemy w świecie
„fast-foodów” – płacę i chcę mieć wszystko natychmiast, a jeśli nie dostaję, to się
denerwuję i poddaję. Co gorsza – tę mentalność bardzo często przekładamy na
obszary fundamentalne dla naszego życia, takie jak małżeństwo czy wiara.
Nie jesteśmy wytrwali w dobrych postanowieniach, a gdy się modlimy,
chcielibyśmy od razu widzieć owoce. Istnieje jednak bardzo piękna cnota i owoc
Ducha Świętego – cierpliwość, która bardziej niż kiedykolwiek jest nam dzisiaj
potrzebna. Rozważmy więc dziś, jak uczyć się tej Bożej cierpliwości i co ona nam
daje.
Jest kilka przestrzeni w naszym życiu, w których bardzo potrzebujemy tej
cnoty. Jedną z nich jest modlitwa i nasze szeroko rozumiane życie duchowe. Świat
nas przyzwyczaił, że gdy coś robimy, efekty powinno być widać od razu. Wielu
ludzi, po usłyszeniu jakiegoś kazania czy po dobrych rekolekcjach, postanawia
więcej się modlić i zmienić swoje życie. Liczą na to, że z chwilą nawrócenia Pan
Bóg niemal natychmiast odczaruje całe zło z ich życia i wyprostuje każdą trudną
sytuację. Gdy zaś miną emocje i przychodzi szara rzeczywistość, ci sami ludzie
bardzo szybko się poddają, bo nie widzą od razu namacalnych skutków swojej
modlitwy. Dziś coraz popularniejsza staje się tzw. nowenna pompejańska – piękna
modlitwa, polegająca na tym, że przez 54 dni odmawia się 3 części różańca.
Modlitwa bardzo skuteczna, ponieważ istnieje cała masa świadectw ludzi, którzy
dzięki

niej

uratowali

rozpadające

się

małżeństwo,

zostali

uzdrowieni
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z nieuleczalnych chorób, czy zdobyli pracę. Ta nowenna wymaga dość dużo czasu
i cierpliwości – mniej więcej godzinę dziennie, przez prawie 2 miesiące, dlatego
niektórzy myślą, że to właśnie w tej ilości modlitw tkwi jej skuteczność.
Idąc tym tokiem myślenia, można uważać, że jeśli ktoś zmówi te wszystkie
modlitwy, Pan Bóg musi je spełnić, bo przecież poświęcono tyle czasu na modlitwę
i zapłata się należy.
Takie podejście jest jednak bardzo płytkie i wyraźnie ukazuje mentalność
dzisiejszego świata: płacę i wymagam. Pomodliłem się i teraz musi być tak, jak ja
chcę. A jeśli Boże nie spełnisz moich oczekiwań, to się na Ciebie obrażę,
tym bardziej, że włożyłem tyle czasu i trudu w odmawianie nowenny. To nic innego
jak handel z Bogiem, wręcz swoista magia. Nie tak jednak mają się sprawy w życiu
duchowym. Bardzo często potrzebna jest nam cnota cierpliwości i umiejętność
czekania na spełnienie Bożych obietnic. Wróćmy do przykładu nowenny
pompejańskiej i zastanówmy się, skąd się bierze skuteczność tej modlitwy.
Na pewno jednym z powodów jest to, że nasze prośby zanosimy przez potężne
wstawiennictwo Maryi. Kościół od zawsze wiedział, że Maryja – pełna łaski – ma
szczególną moc proszenia swojego Syna o różne dary dla swoich przybranych
dzieci. Innym powodem, który bezpośrednio łączy się z tematem dzisiejszej
katechezy, jest ilość czasu, który dajemy Panu Bogu. To nie jest tak, że Pan Bóg
potrzebuje naszego czasu, ale to my go potrzebujemy, bo wtedy Bóg ma przystęp
do naszego serca i je zmienia.
Swoim świadectwem modlitwy nowenną pompejańską dzieli się pewien
mężczyzna:
„Gdy rozpoczął się miesiąc październik poczułem w sercu zaproszenie, aby
modlić się codziennie całym różańcem. Na początku nie było łatwo, ale szybko
wypracowałem sobie grafik modlitw i bardzo zżyłem się z różańcem. Stał się
normalną częścią mojego dnia. Już po miesiącu czasu, zauważyłem w sobie
wiele zmian. Zobaczyłem, że jestem spokojniejszy, odczuwam mniej pokus,
potrafię bardziej przebaczać, być gorliwszym w moich obowiązkach. Przyszło
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mi to niespodziewanie łatwo, praktycznie bez większego wysiłku. Dopiero po
jakimś czasie zrozumiałem sekret tej modlitwy: gdy zbliżasz się do Boga,
zwłaszcza przez Maryję, ona cię formuje i kształtuje na podobieństwo Jezusa.
To, co do tej pory człowiek próbował osiągnąć przez własną pracę i trud, gdy
jest się cierpliwym i daje się Panu Bogu czas, On czyni sam - naprawdę
zmienia nasze serca. Pisze otym św. Ludwik Grignion de Montfort – Maryja
otrzymała od Boga szczególną władzę nad duszami, ażeby je karmić
i sprawiać, by wzrastały w Bogu. Duch Święty ukształtował ją jako najlepszą
Formę człowieczeństwa. Ktokolwiek rzuci siebie do tej Formy, którą jest
Maryja, i pozwala się w Niej urabiać, otrzymuje wszystkie rysy Jezusa
Chrystusa, prawdziwego Boga, i to delikatnie oraz odpowiednio do słabości
ludzkiej, bez wielu trudów i pracy; w sposób pewny i bez obawy złudzeń.”
Jakie wnioski płyną z dzisiejszej katechezy? Przede wszystkim taki,
że w życiu duchowym jedną z najważniejszych cech jest cierpliwość i wytrwałość.
Owszem, zdarza się, że gdy modlimy się w jakiejś intencji, Pan Bóg interweniuje
od razu. Dużo częściej jednak Pan Bóg bierze nas „na przetrzymanie” i przez ten
czas Duch Święty – najlepszy nauczyciel modlitwy, ma możliwość zmieniać nasze
serca. Uczy nas wtedy, że modlitwa nie tyle polega na przedstawianiu Bogu listy
życzeń, ile jest miłosnym przebywaniem z Bogiem i rozmową dwóch serc. Często
dostrzegamy w tym czasie, że to, o co się modlimy jest nam niepotrzebne, a czasem
nawet dla nas złe. Duch Święty zmienia wtedy nasze priorytety, kruszy nasze twarde
serca, wprowadza ład i porządek w życiu i nas uspokaja. Czas dla Boga jest więc
czymś nieodzownym i niezwykle ważnym w naszej osobistej formacji. Musimy
tylko nauczyć się być cierpliwymi wobec siebie i Pana Boga. On naprawdę chce
nam błogosławić, jako Dobry Ojciec chce pokazywać nam jak troszczy się o swoje
dzieci i chce spełniać nasze marzenia, lecz dużo bardziej pragnie naszych serc.
Jeśli więc nie masz jeszcze tego w zwyczaju, zadbaj począwszy od dziś o codzienny
czas dla Boga. Najlepiej wyznacz sobie określony czas (np. 15 minut) i zaplanuj
grafik dnia. Gdy przyjdą zniechęcenia, nie poddawaj się, a już po kilku tygodniach
zobaczysz jak regularna modlitwa zmienia Twoje serce i patrzenie na wiele spraw.
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Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Matko cierpliwie czekająca na
wypełnienie Bożych obietnic w Twoim życiu. Naucz nas być cierpliwymi i ufnie
oczekiwać na spełnienie się Bożych zamiarów wobec nas. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
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22. Duch cierpliwie pomaga
znosić innych w miłości
Data:

Każda miłość zaczyna się od zakochania. Jest to stan psychologiczny, w którym
odczuwa się radość, „motylki w brzuchu” i może on trwać, jak podają specjaliści
około dwóch lat. Na wszystko człowiek patrzy wtedy jakby przez różowe okulary –
chłopak czy dziewczyna wydaje się niemal ideałem, młodzi ludzie są tak zapatrzeni
w siebie, że myślą, iż taki stan będzie trwał wiecznie. Bardzo często w ten sposób
narzeczeni wchodzą w sakrament małżeństwa i wierzą, że kto jak kto, ale oni nigdy
nie odejdą od siebie, bo łączy ich tak wielka miłość. Wraz z upływem czasu odkrywa
się jednak wady drugiej osoby i to, że pewne jej zachowania zaczynają denerwować.
Zaczynają się kłótnie o drobne rzeczy: niewyniesione śmieci, porozrzucane
skarpetki, o to kto wstanie w nocy do dziecka. Niektórzy zastanawiają się wręcz –
co się stało z osobą, którą poślubiłem? Gdzie się podziało to pierwsze uczucie? Czy
małżeństwo będzie już tylko szarą rzeczywistością i przyzwyczajeniem?
Zastanówmy się dziś, w jaki sposób Duch Święty działa w sakramencie małżeństwa
i jak modlitwa do Ducha Świętego może wpłynąć na rodzinę.
Podczas ceremonii ślubnej, tuż przed zawarciem małżeństwa, śpiewa się hymn
do Ducha Świętego – „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”. Ci, którzy nie znają dobrze
znaczenia liturgii sakramentu małżeństwa, mogą pomyśleć sobie, że jest to
muzyczny przerywnik pomiędzy wyrażeniem zgody małżeńskiej, a samą przysięgą.
Tak naprawdę jest to jeden z najważniejszych momentów liturgii małżeństwa,
ponieważ w nim narzeczeni zapraszają Ducha Świętego do swojej przyszłej rodziny
i proszą Go, aby dzięki Jego mocy mogli wytrwać ze sobą razem w zdrowiu
i w chorobie, w dobrej i złej doli, dopóki śmierć ich nie rozłączy. Żeby lepiej
zrozumieć co się wtedy dzieje, zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się, czym
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jest sakrament małżeństwa i czym się różni małżeństwo zawarte w Kościele
katolickim od każdego innego.
Jak zapewne wiemy, instytucja małżeństwa funkcjonuje praktycznie w każdej
kulturze świata od samego początku ludzkości. Polega ona na tym, że dwoje ludzi
(mężczyzna i kobieta) ślubują sobie miłość, tworząc tym samym nową rodzinę.
Budując związek małżonkowie opierają się przede wszystkim na własnych siłach.
I właśnie tym różni się małżeństwo cywilne od kościelnego, że zawierając ślub
kościelny, małżonkowie do swojego związku zapraszają Boga i nie są zdani tylko
na siebie. Małżeństwo w rozumieniu Kościoła katolickiego jest bowiem
sakramentem. A czym jest sakrament? Katechizm podaje nam co najmniej dwie
definicje. Mówi, że sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi
przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie
Boże (KKK 1131) oraz uczy, że sakramenty to moc i działanie Ducha Świętego,
które wychodzą z Ciała Chrystusa (KKK 1116). Najprościej mówiąc: z chwilą, gdy
narzeczeni stają przed ołtarzem i udzielają sobie sakramentu małżeństwa, Pan Jezus
zsyła im Ducha Świętego, czyli jak pamiętamy z wcześniejszych katechez niewyczerpane źródło miłości. Bóg w tej chwili uświęca i konsekruje ich miłość,
wznosząc ją na zupełnie inny poziom. Od tej chwili są podłączeni do
niewyczerpanego i najczystszego źródła, którym jest sam Duch Święty. Jeśli miłość
ludzką wyobrazimy sobie jako mały strumyczek wody, to małżeństwo jako
sakrament sprawia, że w ten strumień nagle wlewa się ocean Bożej Miłości i będzie
to trwało, dopóki małżonków nie rozłączy śmierć. Katechizm nam bowiem
przypomina, że każdy sakrament jest skutecznym znakiem Bożej łaski.
Skąd więc tyle rozwodów i nieszczęśliwych małżeństw? Jest to zapewne temat na
inną katechezę, lecz statystyki podają, że jednym z najczęstszych powodów
rozejścia się małżonków jest brak wiary w ten sakrament. Małżeństwo, choć jest
sakramentem udzielanym raz w życiu, ciągle trwa. Aby jednak korzystać z tego
źródła, potrzebne jest naczynie, a naczyniem jest po prostu żywa wiara i nieustanna

78

modlitwa do Ducha Świętego. Gdy jej zabraknie – źródło wprawdzie bije i tryska
żywą wodą, lecz małżonkowie nie chcą pić tej wody.
Ci, którzy trwają w małżeństwie, wiedzą doskonale, że nieraz bardzo trudno jest
kochać drugą osobę i wielkim wysiłkiem jest przebaczać, ustępować, iść na
kompromis, kochać męża czy żonę, pomimo jego wad i tego, co nas w nim (niej)
denerwuje. Właśnie dlatego Pan Bóg podniósł małżeństwo do rangi sakramentu,
abyśmy nie musieli tego wszystkiego robić wyłącznie o swoich siłach.
Zagwarantował nam moc Ducha Świętego, aby to On sam w nas kochał Jego
miłością, przebaczał, był cierpliwym, nie unosił się gniewem. Nasze ludzkie zapasy
miłości są bowiem ograniczone i nic dziwnego, że Ci, którzy nie modlą się, a więc
nie podpinają się pod źródło nadprzyrodzonej miłości, bardzo szybko chcą się
rozwodzić, gdy tylko pojawią się trudności. Po ludzku, być może są one wielkie,
ale z mocą Ducha Świętego da się rozwiązać każdy konflikt i można rozpalić na
nowo każdą, nawet oziębłą miłość.
Duch Święty jest więc pieczęcią i siłą każdego katolickiego małżeństwa. On daje
małżonkom cierpliwość w codziennym znoszeniu siebie w miłości. Warto więc dziś
zapytać siebie, jak często modlę się do Ducha Świętego o miłość, o cierpliwość,
o umiejętność

przebaczenia?

W

nadchodzącym

tygodniu

zachęcamy,

aby codziennie modlić się do Ducha Świętego, zwłaszcza tych, którzy czują, że ich
miłość wygasła, a zostało tylko przyzwyczajenie. Niech modlą się również
szczególnie ci, którzy bez przerwy denerwują się na swojego męża czy żonę. Słowo
Boże przypomina nam: „Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem” (Ef 4,
26). Ludzką rzeczą jest więc denerwować się, lecz z Bożą pomocą można
przebaczać i kochać pomimo wad.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, prosimy Cię dziś szczególnie za
małżeństwa, aby umiały korzystać z sakramentu, który zawarły. Niech codziennie
czerpią obfite łaski Ducha Świętego, który został im dany w dniu zaślubin. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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23. Duch uprzejmości
Data:

Jedną z cech, która ujawnia się w człowieku modlącym się do Ducha
Świętego jest uprzejmość. Jest to życzliwość i otwartość w stosunku do innych,
która płynie głęboko z serca i jest jednocześnie piątym owocem Ducha Świętego,
o czym pisze św. Paweł w piątym rozdziale Listu do Galatów. Przyjrzyjmy się
dzisiaj tej cnocie i zobaczmy, dlaczego jest ważna, zwłaszcza w dzisiejszych
czasach.
Święty Paweł zachęca nas, byśmy postępowali według Ducha (Ga 5, 16). Jest to
dużo prostsze niż nam się wydaje, ponieważ gdy trwamy w bliskiej relacji z Bogiem,
powoli i systematycznie zaczynamy myśleć, odczuwać i reagować jak Bóg.
Wszystko dlatego, że coraz bardziej świadomie działa w nas ten sam Duch, który
zamieszkuje i wypełnia Jezusa Chrystusa. Nabieramy więc Jego cech osobowości
i podobnie jak On, chcemy wszystkim okazywać miłość.
Właśnie o sposób okazywania miłości tu chodzi. Człowiek uprzejmy nastawia się
bardziej na dawanie i służenie innym, niż na branie i bycie obsługiwanym. W naszej
ludzkiej naturze, zranionej grzechem pierworodnym, leży niestety bardziej to
pierwsze – wolimy, gdy inni kręcą się wokół nas i spełniają nasze zachcianki. Tę
swego rodzaju ranę w naszym sercu systematycznie i skutecznie leczy
nadprzyrodzona miłość Ducha Świętego. On zamieszkując w głębinach naszych
serc, kiedy świadomie do Niego wołamy, chce poprzez nas wylewać się na innych.
Uprzejmość jest zatem cnotą pierwszego kontaktu. Bardzo często pierwsze
wrażenie to ostatnie wrażenie, dlatego tak bardzo liczy się sposób, w jaki traktuje
się drugiego człowieka. Nie można mówić, że jestem dobry dla innych, kiedy nie
okazuję tego w praktyce.
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Uprzejmość to zatem umiejętność właściwego odnoszenia się do bliźniego. Jest
oznaką

kultury

osobistej

i

powinna

cechować

każdego

człowieka.

Dla chrześcijanina ma jeszcze dodatkowy wymiar. Chrześcijanin widzi obraz
Chrystusa w każdym człowieku, dlatego szanuje i słucha innych, pomagając im
wypełniać słowa Chrystusa: „Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych
najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie” (Mt 25,40). Dziś, w świecie
komputerów i smartfonów, mamy duży problem ze skupieniem się na drugim
człowieku i jego problemach. Bardzo często nie potrafimy normalnie rozmawiać
i siedzimy w milczeniu, wpatrując się w telefon, zamiast w oczy i serce drugiego
człowieka. Jest to nie tylko niekulturalne, ale też bardzo często zamyka drugiego
człowieka na rozmowę z nami, bo czuje się on mniej ważny od naszego telefonu,
czy serialu w telewizorze. Warto zwrócić na to uwagę w naszych rodzinach,
w sposób szczególny ucząc młodych właściwego korzystania z tych urządzeń.
Wracając do uprzejmości, która jest – jak wspomnieliśmy – owocem Ducha
Świętego, gdy idzie ona w parze z życzliwością, łagodzi tarcia między ludźmi,
wzbudza i wyraża szacunek dla każdej indywidualności, wygasza nieporozumienia,
ułatwia i przyśpiesza rozwiązanie problemów. Przykazania Boże wymagają,
abyśmy byli uprzejmi jedni dla drugich, także i dla tych, do których nie żywimy
szczególnej sympatii, wyznających obce nam poglądy, mających inne przekonania,
inne zasady życia. Pisze o tym św. Paweł w Liście do Filipian: „W pokorze
oceniajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie
tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich”! (Flp, 2 3-4).
Uprzejmość obowiązuje także w walce i kłótniach: jest uszanowaniem obrazu Boga
w przeciwniku. Zwykła ludzka serdeczność, kilka słów: proszę, dziękuję,
przepraszam, serdeczny uśmiech, sprzyjają miłej i przyjacielskiej atmosferze.
Wystarczy tak niewiele, aby nasze rodziny, czy miejsca pracy uczynić lepszymi,
przyjemniejszymi i życzliwszymi. Duch Święty wzbudza w naszych sercach ten
owoc po to, aby nie tracić Bożego spojrzenia na ludzi, do których idziemy, z którymi
81

się spotykamy, którym mamy przekazywać Bożą miłość – nawet wtedy, gdy sami
przeżywamy trudności. Z tego właśnie powodu mówimy, że jest to owoc Ducha
Świętego, ponieważ działa on nawet wtedy, gdy sami nie bardzo mamy ochotę być
dla innych miłymi. Duch Święty przychodzi wtedy z łaską i zachęca nasze serca, by
pomimo niechęci, zmęczenia, czy naszego słabego stanu duchowego okazać komuś
serdeczność. Widzimy wtedy, że jest to Boże, nie nasze, bo sami nie potrafimy tak
kochać i służyć innym.
W nadchodzącym tygodniu spróbujmy wsłuchiwać się w natchnienia Ducha
Świętego i wprowadzać w czyn miłość poprzez cnotę uprzejmości. Chrześcijanie
powinni słynąć z jak najlepszych manier i z wielkiej chęci pomagania innym.
Nawet, gdy będzie ciężko, próbujmy uśmiechać się do innych, by Duch Święty
rozlewał przez nas swoje dary. Niech zainspirują nas w tym słowa św. Urszuli
Ledóchowskiej, wielkiej apostołki uśmiechu i uprzejmości:
„Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy. Uśmiech na twarzy
pogodnej mówi o szczęściu wewnętrznym duszy złączonej z Bogiem, mówi
o pokoju czystego sumienia, o beztroskim oddaniu się w ręce Ojca niebieskiego,
który karmi ptaki niebieskie, przyodziewa lilie polne i nigdy nie zapomina
o tych, co Jemu bez granic ufają. Uśmiech na twej twarzy pozwala zbliżyć się
bez obawy do ciebie, by cię o coś poprosić, o coś zapytać - bo twój uśmiech już
z góry obiecuje chętne spełnienie prośby. Mieć stały uśmiech na twarzy, zawsze
– gdy słońce świeci albo deszcz pada, w zdrowiu lub w chorobie, w powodzeniu
albo gdy wszystko idzie na opak – o to niełatwo! Uśmiech ten świadczy,
że dusza twa czerpie w Sercu Bożym tę ciągłą pogodę duszy, że umiesz
zapomnieć o sobie, pragnąc być dla innych promykiem szczęścia.”.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Matko pełna radości, miłości i ducha
służby. Naucz nas tak chętnie biec z pomocą do innych, jak Ty to czyniłaś wobec św.
Elżbiety. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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24. Duch, który rodzi dobro
Data:

W zasadzie od dziecka wiemy, że trzeba być dobrym człowiekiem. Choć to
przekonanie leży gdzieś głęboko w naszym sercu i sumieniu, bardzo często po
prostu nam nie wychodzi. Dziś, omawiając dobro jako kolejny owoc Ducha
Świętego, spróbujemy zrozumieć, w jaki sposób pracować nad sobą, by być
naprawdę dobrym człowiekiem.
Podobnie jak wszystkie inne owoce Ducha Świętego, dobro rodzi się
z jedności z Bogiem. Im głębsza jest ta relacja, tym bardziej nasza dobroć staje się
pozbawiona domieszek egoizmu i chce się udzielać innym. Pan Bóg stworzył świat
i nas jako dobrych z natury, o czym czytamy w biblijnym opisie stworzenia świata.
Jak refren powtarza się tam zdanie: „Wszystko, co Bóg uczynił było dobre”,
a w przypadku człowieka nawet „bardzo dobre”. Głęboko w naszym sercu jest więc
pragnienie dobra, o czym świadczy chociażby wielka popularność różnego rodzaju
akcji charytatywnych, jak np. Szlachetna Paczka, dzieła Caritas, czy Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nie trzeba więc być wierzącym, żeby czynić dobro,
lecz wierzący są jeszcze bardziej niż inni zaproszeni, żeby uczynić świat lepszym.
To zadanie zlecił nam sam Pan Jezus mówiąc: „Wszystko więc, co byście chcieli,
żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”
(Mt 7, 12) oraz „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli braniu” (Dz 20, 35).
Nic więc dziwnego, że gdy Apostołowie otrzymali Ducha Świętego, jedną
z pierwszych rzeczy którą się zajęli, było pomaganie najbardziej potrzebującym,
biednym, chorym i wdowom. Miłość musi być praktyczna, dlatego ustanowiono
nawet specjalną posługę diakonów, których głównym zadaniem było usługiwanie
innym.
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Gdy mówimy o niesieniu dobra przez Kościół, warto zwrócić uwagę na dwie
kwestie:
1) Chociaż dzieła charytatywne są bardzo ważne, nie można jednak do nich
sprowadzić chrześcijaństwa. Niektórzy chcieliby, aby Kościół zajął się wyłącznie
prowadzeniem domów dla bezdomnych, domów samotnych matek czy
działalnością związaną z instytucją „Caritas”. Jest to jednak zaledwie jedna z trzech,
oprócz ewangelizacji i liturgii, najważniejszych funkcji Kościoła. Pisze o tym
Papież Franciszek (EG 199-200):
„Nasze zaangażowanie nie polega wyłącznie na działaniach albo na programach
promocji i opieki. To, co Duch Święty wprawia w ruch, nie jest nadmiarem
aktywizmu, ale przede wszystkim uwagą skierowaną na drugiego człowieka.
Muszę z bólem stwierdzić, że najgorszą dyskryminacją, jakiej doświadczają
ubodzy, jest brak opieki duchowej. Olbrzymia większość ubogich otwarta jest
szczególnie na wiarę; potrzebują Boga i nie możemy nie ofiarować im Jego
przyjaźni, Jego błogosławieństwa, Jego Słowa, sprawowania Sakramentów
i propozycji drogi wzrostu i dojrzewania w wierze”.
Papież zatem pokazuje nam, że czynienie dobra ma najgłębszy sens wtedy, gdy
patrzymy na całego człowieka: zarówno na jego potrzeby cielesne, jak i duchowe.
A ponieważ największym dobrem dla nas jest pokazanie komuś Boga, działalność
charytatywna dla Kościoła zawsze szła nieodłącznie w parze z ewangelizacją.
Potwierdzała ona w konkretach chrześcijaństwo i prowadziła ubogich i chorych do
Boga. Jeśli więc w dobroczynności zabraknie Boga, możemy albo zagubić czym
jest prawdziwe dobro (można np. w imię rzekomego dobra nakłaniać kogoś do
aborcji), albo też stać się filantropem, bez głębszych pobudek duchowych.
2) Nasze osobiste zaangażowanie w dobro. Przyzwyczailiśmy się do tego, że istnieją
wykwalifikowane instytucje do czynienia dobra. Może się więc w nas zrodzić taka
pokusa, żeby pomyśleć sobie – od czynienia dobra są inni. Ja nie mam czasu, mam
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swoje życie, swoje problemy, sam ledwo wiąże koniec z końcem. Duch Święty
jednak zaprasza każdego z nas, by nieustannie czynić dobro. Oczywiście ważne
i cenne są rozwiązania systemowe, ale równie cenne jest zaangażowanie każdego
z nas. Chodzi tu o zwykłe, drobne, codzienne przejawy dobroci. Nie możemy być
głusi ani ślepi, gdy widzimy czyjąś biedę i czyjś problem. Powraca zawsze stare
pytanie z Listu św. Jana: „Jeśliby ktoś posiadał na świecie majątek, i widział, że brat
jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość
Boga?” (1 J 3, 17). Apostoł mówi więc nam, że miłość Boga domaga się miłości do
człowieka. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że chrześcijanin to osoba, która wchodzi
do kościoła, aby kochać Boga, a wychodzi, aby kochać człowieka. To bardzo mądre
zdanie, bo pokazuje nam, skąd czerpać siły do bycia dobrym dla innych. Jest to
przede wszystkim Eucharystia oraz codzienna modlitwa do Ducha Świętego. Jeśli
natomiast mamy jeszcze wątpliwości, czy opłaca się być dobrym pamiętajmy,
że każde, nawet najmniejsze dobro, zawsze do nas wraca. Bardzo często dzieje się
to już nawet parę chwil od wyświadczenia komuś przysługi czy jakiegokolwiek
dobrego uczynku, a na pewno wróci na Sądzie Ostatecznym, gdy Jezus powie nam:
„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi,
a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu,
a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 34-36).
Spróbujmy więc w nadchodzącym tygodniu bardziej niż zwykle uwrażliwić nasze
serca na potrzeby braci. Niech Duch Święty da nam najpierw pragnienie
wypatrywania tych, którym można pomóc, a potem chęci, by to faktycznie zrobić.
Wykorzystujmy każdą okazję, by rozlewać dobro i w ten sposób przybliżać innym
Jezusa.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Twoje serce było wypełnione miłością
i dobrem. Wyproś nam, by te same pragnienia towarzyszyły również nam. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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25. Duch wierności
Data:

Kolejną cechą człowieka, który prowadzi życie duchowe, jest wierność.
Święty Paweł w Liście do Galatów bardzo wyraźnie rozróżnia uczynki, które rodzą
się z Ducha Świętego i uczynki, które są owocem tego, że prowadzimy tylko życie
cielesne. Pisze tam, że owocem ciała jest m.in. nierząd, nieczystość, wyuzdanie,
pijaństwo, hulanki i tym podobne. Przeciwieństwem tego jest cnota i owoce Ducha
Świętego, jakimi są wierność Bogu, drugiemu człowiekowi i sobie samemu.
Przyjrzyjmy się więc temu, w jaki sposób Duch Święty pomaga nam być ludźmi
wiernymi i wiarygodnymi.
W leksykonie PWN czytamy, że wierność to cnota moralna – zdolność do
trwania przy wartościach uznanych za własne; uzdalnia do dotrzymywania obietnic
i zobowiązań wobec innych. Wierność to realizacja ideałów, zadań, podjętych
w wyniku świadomego wyboru. Jest to cecha, która pozwala człowiekowi nie
rzucać słów na wiatr, lecz dotrzymywać słowa i złożonej obietnicy.
Żyjemy w czasach, w których dotrzymywanie obietnic coraz mniej się liczy. Młodzi
ludzie ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, a już kilka lat po
ślubie ponad 40% par nie dotrzymuje tych obietnic i rozchodzi się. Ktoś przekazuje
przyjacielowi swój sekret i nie ma pewności, czy może mu do końca zaufać.
Tak wielu z nas z Nowym Rokiem czy Wielkim Postem ma tyle dobrych
postanowień i co się z nimi dzieje? Po prostu nie jesteśmy im wierni. Jesteśmy zbyt
słabi, by dotrzymać danego sobie i innym słowa.
Wielki problem ma z tym zwłaszcza młode pokolenie. Najnowsze badania
socjologiczne pokazują, że młodzi ludzie w większości nie wiedzą co to jest
stabilność i trwałość. Ich rodzice gdy statkowali się, kupowali dom. Młodzi
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natomiast żyją w kulturze tymczasowości. Nie związują się ani z miejscem,
ani z pracą, ani – co gorsza – ze swoją rodziną. Wskutek tego również ich wartości
są zmienne. Każdy ma swoją prawdę, swoje podejście do życia, swój system
wartości, dlatego takie cechy, jak wierność coraz mniej się liczą.
Nie chcemy tu jednak narzekać, ani użalać się nad światem, tylko praktycznie
zastanowić się, co można zrobić, by na nowo ważne stały się dla nas takie cnoty,
jak omawiana dziś wierność. Pismo Święte poświęca wiele uwagi wierności.
Czytamy tam chociażby takie wskazania, jak: „Kto wytrwa do końca, ten będzie
zbawiony” (Mk 13, 13), czy „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia”
(Ap 2, 10). Ciekawą inspiracją może stać się dla nas tekst Katechizmu Kościoła
Katolickiego: „Kto chce pozostać wierny przyrzeczeniom chrztu i przeciwstawić się
pokusom, podejmie w tym celu środki takie, jak: poznanie siebie, praktykowanie
ascezy odpowiedniej do spotykanych sytuacji, posłuszeństwo przykazaniom Bożym,
ćwiczenie się w cnotach moralnych i wierność modlitwie” (KKK 2340). Spośród
wszystkich tych cennych wskazań zwróćmy uwagę na ascezę. Wiele razy
mówiliśmy już, że nasz duchowy rozwój jest zawsze owocem współpracy z Bogiem.
Duch Święty zostawił nam Moc z Wysoka – jest to m.in. sakrament bierzmowania,
dzięki któremu jesteśmy napełnieni Jego darami, ale musimy też dać coś z siebie.
Taką szczególną formą pracy nad sobą jest właśnie asceza.
Samo to słowo, z języka greckiego oznacza ćwiczenie. Nam jednak najczęściej
kojarzy się z jakimś średniowiecznym wyrzeczeniem się radości życia, surowym
trybem życia, aby znaleźć się kiedyś w niebie. Ile jest w tym prawdy? Przede
wszystkim asceza ma dwa wymiary: pozytywny i negatywny. Pierwszy z nich to
wybór tego, co zbliża do Boga. I tu mieszczą się nasze decyzje o udziale we Mszy
św. w określonym miejscu i czasie, nasze małe decyzje wierności codziennej
modlitwie, nasze konkretne pragnienia, by rozwijać swoją wiarę czytając książki,
prasę katolicką czy uczęszczając na spotkanie wspólnoty modlitewnej. Jest to
po prostu wyrabianie w sobie dobrych nawyków.
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Aspekt negatywny natomiast, to oddalanie się od tego, co przeszkadza nam
w zbliżaniu się do Boga. Chodzi tu o usunięcie grzechu i o wzmocnienie się w walce
z wadami. Inaczej mówiąc, chodzi o uwolnienie się od presji, jaką wywiera na nas
świat i własne ciało. Nie oznacza to, że ciało jest złe, wręcz przeciwnie – jest ono
przybytkiem Ducha Świętego. Sługa Ewangelii jednakże nie może hołdować
wszystkim swoim gustom. Powinien zawsze być na służbie wyższych wartości. Nie
żyje dla ciała, ale ciało jest dla Pana i Pan jest dla Ciała (1 Kor 6, 16). Wszelkie
pożądania zmysłowe powinny być poddawane kontroli Ducha, z podjęciem wysiłku
i dyscypliny (Kol 3, 5), bowiem po grzechu pierworodnym ciało ma tendencje do
szukania grzesznych przyjemności (Rz 7, 21–25). Chodzi po prostu o to, by przez
różne praktyki duchowe ćwiczyć siebie w karności, aby gdy przyjdzie czas próby
lub pokusy, mieć w sobie wystarczającą siłę, by im się nie poddać. Wielkie zdrady
nie zaczynają się od wielkich grzechów, lecz od małych ustępstw. Dlatego tak
ważne jest ćwiczyć się w małych rzeczach i być im wiernym.
Jakie to mogą być praktyki? Jeśli tylko chcemy, na każdym kroku możemy znaleźć
ich tysiące. Można np. uczyć się wstawać zawsze razem z budzikiem, a nie
odwlekać. Można przy śniadaniu zjeść jedną kanapkę mniej. Gdy ktoś nas
zdenerwuje, możemy zrobić wszystko, by nie obgadać tej osoby, można wpisać
sobie w plan dnia na konkretną godzinę np. 15 minut czytania Pisma Świętego
i mocno się tego trzymać. Wszystkie te ćwiczenia wzmacniają naszą silną wolę
i uczą nas wewnętrznej dyscypliny. Wielcy święci mówią, że bez ascezy, czyli bez
ćwiczeń duchowych, człowiek nie będzie się duchowo rozwijał; będzie stał
w miejscu, ciągle spowiadał się z tych samych grzechów i przez wiele lat może nic
się nie zmieniać. Dlatego konieczne jest uczenie się wierności i przeciwdziałanie
pożądaniom ciała, aby być wiernym Bogu i innym ludziom. Wykorzystaj najbliższy
tydzień na takie ćwiczenia. Zacznij od małych rzeczy, nie poddawaj się gdy nie
wyjdzie, a doświadczysz w tym łaski Ducha Świętego, która na końcu zaowocuje
pięknym wzrostem duchowym.
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Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, która byłaś wierna do końca
i wytrwałaś pod krzyżem, prosimy Cię o łaskę wierności Bogu, sobie, swojemu
powołaniu i wierności innym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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26. Duch łagodności
Data:

Przedostatnim owocem Ducha Świętego jest łagodność. Jest to piękna cecha,
która świadczy o tym, że łaska Ducha Świętego pracuje w nas i objawia się na
zewnątrz. Jest ona potrzebna w sposób szczególny osobom nerwowym i kłótliwym,
które nie mogą powstrzymać się od gniewu na innych. Zapoznamy się więc dzisiaj
z tą cnotą, jak zwykle zastanawiając się, w jaki sposób ćwiczyć się w niej.
Najnowszym komentarzem Kościoła dotyczącym cnoty łagodności jest
adhortacja Papieża Franciszka o powołaniu świętości w świecie współczesnym
„Gaudete et exsultate”. Ojciec święty najpierw diagnozuje dlaczego nie jesteśmy
łagodni wobec innych. Przyczynę tego widzi w powszechnej chorobie naszych serc
– poczuciu wyższości. Pisze, że bardzo często klasyfikujemy innych na podstawie
ich poglądów, nawyków, a nawet sposobu mówienia, czy ubierania się. Wszystko
to potrafi nas denerwować, stajemy się zarozumiali, a na końcu jesteśmy już tylko
zmęczeni i wyczerpani naszymi nerwami. Dzieje się tak dlatego, że skupiamy się za
bardzo na czyichś wadach i niedociągnięciach, co z kolei bardziej nerwowe osoby
potrafi doprowadzić do szału i ciągłych kłótni.
Dlaczego takie patrzenie na innych nie jest dobre? Najpierw dlatego, że ten sposób
oceny innych zawiera w domyśle poczucie wyższości: ja jestem lepszy, bardziej
ogarnięty i uporządkowany w danej dziedzinie. Patrzymy więc na kogoś z góry,
jednocześnie karmiąc naszą pychę. Skupianie się na czyichś wadach sprawia też,
że po jakimś czasie nie widzimy w drugiej osobie dobra. Jeśli np. żona złości się
ciągle na swojego męża, że nie zmywa po sobie naczyń, może to się stać dla niej
obsesją i może patrzeć na swojego ukochanego tylko pod kątem tego, co robi źle,
zapominając o tym wszystkim, co robi dobrze i pięknie.
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Jak sobie radzić z takimi sytuacjami? Papież daje gotową receptę w adhortacji
(72-73):
„Kiedy postrzegamy ograniczenia i wady innych z czułością i łagodnością, nie
czując się doskonalszymi, możemy im dopomóc i unikamy marnowania energii
na bezużyteczne narzekania. Dla św. Teresy od Dzieciątka Jezus „miłość
doskonała polega na tym, by znosić wady innych, by nie dziwić się wcale ich
słabościom” . Św. Paweł wspomina o łagodności, jako o owocu Ducha Świętego
(por. Ga 5, 23). Proponuje, byśmy za każdym razem, kiedy niepokoją nas złe
działania bliźniego, podeszli do niego, aby go napomnieć, ale „w duchu
łagodności” (Ga 6, 1), i przypomina: „Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie”
(tamże). Także, jeśli ktoś broni swojej wiary i przekonań, powinien to czynić
„z łagodnością” (por. 1P 3, 16), a nawet przeciwnicy powinni być traktowani
przez niego „z łagodnością” (por. 2Tm 2, 25). W Kościele wielokrotnie
obieraliśmy złą drogę, nie akceptując tego wezwania słowa Bożego”.
Rada papieża jest więc prosta: Jeśli ktoś Cię denerwuje, podejdź do niego aby go
napomnieć, ale zawsze w duchu łagodności i nie myśl sobie, że jesteś od niego
lepszy, bo też masz swoje wady. To wymaga jednak wielkiej dojrzałości, zarówno
duchowej jak i psychologicznej, a także znajomości siebie. Dziś wiele osób ma
przesadne mniemanie o swojej doskonałości. Dzieje się tak dlatego, że nie robią
codziennie rachunku sumienia, nie modlą się i nie przeglądają się w lustrze, jakim
jest Słowo Boże. Wzorem ich doskonałości nie jest Pan Bóg, ale inni ludzie.
Myślą sobie: i tak jestem lepszy od mojego sąsiada, modlę się więcej, jestem
częściej w kościele, daję więcej na tacę. A ten mój sąsiad to dopiero… Na szczęście,
a dla innych niestety, na końcu życia to Pan Bóg będzie dla nas punktem odniesienia,
a nie sąsiad – to po pierwsze. A po drugie – gdy wchodzimy w głębszą relację
z Bogiem i Duch Święty pokazuje nam prawdę o nas, czujemy się coraz mniejsi
i coraz bardziej grzeszni. Wielcy święci, którzy przybliżali się do Boga, w Jego
świetle widzieli coraz więcej swoich wad i byli coraz bardziej pokorni. Ta pokora
zawsze ma przekładać się na innych: znam swoją grzeszność, wiem, że też mam
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wady, więc będzie nie mnie tak mocno denerwowała twoja grzeszność.
Gdy coś mi się w tobie nie podoba, nie będę rozdzierał szat, ale przyjmę cię
z łagodnością jako mojego brata grzesznika.
Łagodność w stosunku do innych zawsze więc wypływa z naszej pokornej relacji
z Bogiem. Pewien człowiek, który dużo modli się do Ducha Świętego, pisze:
„Zrozumiałem kiedyś, że powinienem ze wszystkich sił powstrzymać się przed
najmniejszym grzechem, złą myślą, czy złym słowem o bliźnim. Za każdym
razem, gdy takie myśli pojawiają się w mojej głowie, staram się zwracać się do
Jezusa, który jest doskonały. Odtąd, za każdym razem, kiedy mam złe myśli –
a możecie mi wierzyć, miewam je często – natychmiast zaczynam powtarzać
w głowie „Jezu kocham Cię”. Wtedy te myśli po prostu mnie opuszczają,
a w centrum uwagi jest Jezus, a nie czyjeś wady. Taka postawa sprawia, że
o ludziach myślę teraz coraz bardziej z miłością. Mam świadomość, że Jezus
kocha ich tak samo, jak mnie i dostrzega nawet największego grzesznika. Jezus
kocha tych, którzy nas denerwują i budzą naszą niechęć. Rozumiejąc to, sami
zaczniemy patrzeć na nich Jego oczami i będziemy musieli ich pokochać. Taka
miłość prowadzi do doskonałości. Bóg jest miłością, jest doskonały. Stworzył nas
na własne podobieństwo, a ono ma być doskonałe”.
W najbliższym tygodniu, spróbuj więc patrzeć na innych oczami Jezusa.
Gdy będziesz modlił się do Ducha Świętego, proś, aby dał Ci wrażliwość na innych.
Myśl często: co Jezus zrobiłby na moim miejscu i potraktuj to jako swoją normę
życia. W tym wszystkim pomoże Duch Święty, który mieszkając w tobie będzie
coraz skuteczniej działał i przemieniał w nowego człowieka, z nowym myśleniem.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, najłagodniejsza i najczulsza Matko.
Tobie zawierzamy kolejny tydzień naszej modlitwy do Ducha Świętego. Niech On
nauczy nas myślenia, odczuwania i robienia wszystkiego jak Jezus. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
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27. Duch opanowania
Data:

Dziewiątym, ostatnim z owoców Ducha Świętego wymienionym w Liście
do Galatów (Ga 5,22), jest opanowanie. W dzisiejszym świecie powtarza się często,
że ludziom brakuje panowania nad zmysłami, myślami, słowami i gestami. Jesteśmy
coraz bardziej nerwowi i coraz częściej załamujemy się psychicznie, gdy spotykają
nas trudne sytuacje. Dlatego opanowanie, które jest owocem współpracy człowieka
z Duchem Świętym, może być dla wielu z nas bardzo pożyteczną cnotą
i umiejętnością.
Opanowanie to, najprościej mówiąc, postawa zachowania dystansu wobec zadań
i doświadczeń, stan kontroli nad sobą, równowagi psychicznej i stabilności.
Człowiek opanowany nie załamie się, gdy spotka go nieszczęście i nie zdziwaczeje
– jak to mówimy – gdy będzie mu się powodziło w życiu. Takiej postawy uczy nas
święty Paweł, gdy mówi o sobie: „Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować.
Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć,
obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”
(Flp 4, 12-13).
Jeśli choć trochę znamy życiorys św. Pawła i wiemy w jakich warunkach
podróżował, ile razy był kamienowany, przetrzymywany w więzieniu, że był
rozbitkiem na morzu, wyrzucanym z miast i wsi – widzimy, że Apostoł naprawdę
wie, co mówi i zna się na życiu. Musiał być bardzo zdeterminowany i mieć w sobie
jakąś ogromną wewnętrzną siłę, aby pomimo tylu trudnych sytuacji nie załamać się
i nie poddać. Skąd zatem brał siły, by tak pewnie pokonywać każdą kolejną
trudność? Na jego sekret złożyło się z pewnością kilka ważnych czynników, a dziś
omówimy jeden z nich.
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To silna motywacja, którą niektórzy nazywają dziś mentalnością zwycięzcy.
Była ona dla niego ratunkiem w chwilach prób i zwątpienia, a polegała na głębokim
przekonaniu, że skoro Jezus faktycznie pokonał Księcia tego świata, to „we
wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo” (Rz 8, 37). Jej źródłem było
doświadczenie spotkania z Jezusem zmartwychwstałym w okolicach Damaszku.
Paweł wspomina tamten dzień: „Nie mówię, że już to osiągnąłem i stałem się
doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez
Chrystusa” (Flp 3, 12). To wydarzenie stało się iskrą, która rozpaliła w nim
nieustanny głód bliskości Jezusa i zmotywowała go do coraz gorliwszej pracy.
Dlatego o swoim apostolskim posłannictwie powie: „miłość Chrystusa przynagla
nas […]” (2 Kor 5, 14).
Kluczowe jest więc tutaj osobiste doświadczenie bliskości Boga, które zmieniło
życie Apostoła i do którego mógł się odwoływać w chwilach zwątpienia. Paweł,
doświadczywszy tak wielkiej, bezinteresownej miłości Chrystusa, który przebaczył
mu grzechy i nadał sens jego życiu, nie potrafi już żyć inaczej, jak tylko dla Boga
i z Bogiem. Nic mu nie straszne, dlatego mówi, że nikt ani nic nie jest go w stanie
oddzielić od miłości Boga, objawionej w Jezusie Chrystusie (Rz 8, 38-39). Czuje
się wręcz niepokonany, gdy mówi: „Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie
poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy
prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie
giniemy” (2 Kor 4, 8–9).
Na przykładzie apostoła widać, że mentalność zwycięzcy jest głębokim
przekonaniem serca, że w każdej chwili życia Bóg jest przy mnie, nawet gdy po
ludzku wydaje się, że Go nie ma. Jest to nadprzyrodzone przekonanie, że jestem
kochany przez Boga, cały czas znajduję się w Jego chroniących rękach i ani na
chwilę mnie z nich nie wypuści. Dzięki tej pewności, że Bóg jest ze mną i że jest
moim obrońcą, chrześcijanin może przejść przez życie bez lęku i z wielkim pokojem
serca. Nie zamartwia się niepotrzebnie i nie zachowuje tak, jakby wszystko w życiu
zależało od niego. Robi swoje i ufa, że Bóg zrobi resztę. Nie przejmuje się tak
mocno tym co odczuwa, albo czego nie odczuwa w swojej wierze, ani tym, co inni
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mówią o nim, ale koncentruje się na zaufaniu Bogu. W trudnych chwilach mówi:
„Jezu ufam Tobie” i mówi to z głębokim przekonaniem, bo ma w swoim życiu
wydarzenia, które mu to potwierdziły.
Warto więc dziś zadać pytanie o moje osobiste spotkanie z Bogiem.
Czy mogę, jak św. Paweł powiedzieć, że zostałem zdobyty przez miłość Chrystusa,
czy te sprawy są dla mnie bardziej teorią? Zarówno teoria jak i doświadczenie wiary
są ważne, ale sama teoria wiary nie zmienia naszego życia. Prawdy wiary zostały
nam dane przez Boga przede wszystkim po to, abyśmy żyli życiem, które on dla nas
przeznaczył. Kardynał Henry Newman ujął to w taki sposób: „O tym, o którym
wnioskujemy, choć Go nigdy nie widzieliśmy, możemy mówić jedynie w kategoriach
doświadczenia”. Warto wiedzieć, że teologia katolicka rozróżnia obiektywne
prawdy wiary i subiektywne doświadczenie Boga. Chcąc zachować czystość
doktryny, Kościół na przestrzeni wieków kładł akcent na te pierwsze, przez co
w naszej świadomości pokutuje ciągle wiara rozumiana jako intelektualne
nauczenie się prawd katechizmowych. Jest to jednak tylko pół prawdy, dlatego
bardzo mocno potrzebujemy dziś w Kościele przywrócić utracone miejsce
osobistemu doświadczeniu Boga, którego sprawcą jest omawiany ciągle przez nas
Duch Święty.
Jeśli będziemy mieli doświadczenie Ducha Świętego, jeśli damy Mu się porwać, to
On naprawdę zmieni nasze życie i naszą wiarę. Duch daje pewność bycia kochanym
przez Boga, a to jest właśnie twarda skała, na której można budować swoje życie.
Bez tego doświadczenia i jego pielęgnacji wiara może załamać się przy pierwszej
lepszej trudności.
Niech te słowa zmobilizują każdego z nas do codziennej, ufnej i wytrwałej modlitwy
do Ducha Świętego. Niech to będzie choćby dziesiątek różańca – tajemnica Zesłania
Ducha Świętego, ale ważne by był to stały element naszego dnia. Sami przekonamy
się wtedy, jak wiara z teorii stanie się naszym praktycznym doświadczeniem i jak
pomaga przetrwać każdą trudną sytuację.
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Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Matko, która do końca zaufałaś
Bożemu Słowu i wytrwałaś w chwilach próby, daj nam wierzącym moc Ducha
Świętego, która była w Tobie, abyśmy i my mieli świadomość, że skoro Bóg z nami,
to któż przeciwko nam. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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28. Duch ukryty w Słowie Bożym
Data:

Opanowanie – ostatni w katalogu św. Pawła owoc Ducha Świętego, jest
bardzo praktyczną cnotą. Pomaga nam ono przetrwać każdy trudny czas w życiu,
bo uczy nas patrzeć na życie z perspektywy Ducha Świętego. Nieraz bywa tak,
że gdy np. umiera ktoś bliski albo tracimy pracę lub dobre imię – szybko
załamujemy się. Wydaje się wtedy, że cały świat się zawalił i nic już nie ma sensu.
To jest jednak nasze zdanie, najczęściej bardzo różne od tego, jak naszą sytuację
widzi Bóg. Spróbujmy więc dzisiaj nauczyć się pewnych najważniejszych zasad
rozeznawania duchowego, czyli patrzenia na swoje życie w kategoriach wiary.
Doskonałym przykładem tego, o czym dzisiaj mówimy jest historia uczniów
z Emaus.

Trzy

dni

po

ukrzyżowaniu

Jezusa,

dwóch

sfrustrowanych

i przygnębionych uczniów uciekło z Jerozolimy i zmierzało w kierunku Emaus.
Po śmierci Mistrza w ich sercach zgasł płomień nadziei, runęły wszystkie marzenia.
W czasie drogi przyłączył się do nich Jezus. Pozwolił im najpierw opowiedzieć
o swoich przeżyciach i emocjach, a następnie, gdy tylko zamilkli, zaczął na
podstawie Pism wyjaśniać im, co tak naprawdę się wydarzyło. Objaśnił im Pisma,
które zapowiadały śmierć Mesjasza. Wytłumaczył, że tak musiało się stać,
ale pokazał również, że Pisma zapowiadały chwalebne zmartwychwstanie i wielką
radość. Po usłyszeniu słów Jezusa zaczęli inaczej patrzeć na trudne wydarzenia
z ostatnich dni, bo zrozumieli ich sens. Do tej pory byli świadkami śmierci Jezusa,
ale o Zmartwychwstaniu wiedzieli tylko ze słyszenia. Głoszone przez Jezusa Słowo
Boże i łamany chleb rozświetliły mroki ich życia i uzdrowiły ich frustracje tak,
że sami potem opowiadali: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami
w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 24, 34).
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Co tu się dokonało? Na drodze do Emaus Jezus użył lekarstwa – Słowa,
aby uzdrowić sfrustrowane serca swoich uczniów. Tę samą drogę ma przejść każdy
uczeń, aby zostały w nim uzdrowione wszystkie rozczarowania jego życia. Tak,
by po uzdrowieniu móc powrócić i zaświadczyć, że Jezus prawdziwie
zmartwychwstał oraz że i my zmartwychwstaliśmy w Nim. Emaus jest więc trasą
uzdrowienia dla tych, którzy idą przez swoje życie z sercem przepełnionym
smutkiem, gdyż zgasł w nich płomień nadziei. Jest to doświadczenie bliskości
Jezusa, który kroczy obok nas, zwłaszcza w momentach cierpienia i doświadczenie
tego, że Jego Słowo uzdrawia, rzucając w ten sposób światło na tajemnicę cierpienia
i lecząc frustracje.
Historia ta pokazuje nam, jak wielka moc kryje się w słuchaniu Słowa Bożego. Jest
to moc zarówno wyjaśniania naszego życia, jak i uzdrawiania naszych frustracji.
Gdy czytamy z wiarą Słowo Boże – ono jest jak lampa, która rozświetla to, co jest
ciemnością i czego nie rozumiemy. Mało tego – czytając Biblię napełniamy się
Duchem Świętym, a więc nabieramy radości, pokoju serca i opanowania wobec
trudnych sytuacji. Dziś coraz częściej w Kościele mówi się, że Biblia jest
„tabernakulum Ducha Świętego”, a więc miejscem, z którego każdy z nas może
czerpać Moc z Wysoka. Dzieje się tak dlatego, że Duch Święty jest głównym
autorem Biblii. Pod Jego natchnieniem zostały spisane wszystkie słowa Pisma. Gdy
więc czytamy te słowa – dokonuje się proces odwrotny: natchnienie Ducha
Świętego, ukryte w Słowie Bożym, zaczyna mieszkać w nas. A jeśli nie tylko
czytamy, ale medytujemy i przyjmujemy z wiarą te słowa, Duch Święty, mieszkając
w nas, zaczyna w nas skutecznie pracować. Ujawniają się wtedy Jego dary i owoce.
Zaczynamy naśladować Boga, współpracować z Jego łaską i stajemy się do Niego
coraz bardziej podobni.
Warto dziś zapytać, jakie miejsce ma Słowo Boże w moim życiu? Czy jest
w ogóle obecne? Czy i jak je czytam i słucham? Człowiek, który nie karmi się
Słowem Bożym, jest podobny do uczniów z Emaus: ma gorący umysł, a zimne
serce. Trochę wie o Bogu, ale jest to wiedza teoretyczna i nie ma wpływu na jego
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życie. Warto od dzisiaj postanowić sobie codzienną lekturę Biblii. Jest kilka
sposobów jej czytania. W internecie można znaleźć gotowe schematy, jak
przeczytać całą Biblię w rok. Jest to propozycja dla najbardziej ambitnych.
Natomiast każdy z nas, w domowym zaciszu, może codziennie czytać i medytować
Biblię, albo rozdział po rozdziale, albo czytać wybraną księgę, albo karmić się
Słowem Bożym, które Kościół daje na każdy dzień w liturgii. Najlepiej zacząć
czytać od Nowego Testamentu, bo w Ewangeliach, najlepiej poznajmy Jezusa i Jego
patrzenie na człowieka. Schemat takiej medytacji również nie jest trudny.
Należy najpierw wyciszyć się, następnie poprosić Ducha Świętego by nas
poprowadził w modlitwie i zrozumieniu Słowa, następnie modlić się tym słowem
i rozważać je w ciszy przez np. 15 minut. Można wtedy zadawać różne pytania,
utożsamiać się z poszczególnymi bohaterami biblijnych scen, próbować oczami
wyobraźni przenieść się do czytanych wydarzeń. Naprawdę nie trzeba wszystkiego
rozumieć i brać czysto intelektualnie. Rozumienie przychodzi z czasem.
Najważniejsze jest tu pragnienie poznawania Jezusa, a Duch Święty z każdą taką
medytacją, stopniowo i powoli będzie nas przenikał i zmieniał nasze serca. Warto
takie rozważanie zakończyć jakimś konkretnym postanowieniem i spróbować
rozliczyć się z niego przy wieczornym rachunku sumienia. Z doświadczenia wielu
osób możemy podpowiedzieć, że najlepszą porą na rozważanie jest poranek,
ponieważ Słowo Boże ustawia nasz cały dzień, a wieczorem bardzo często jesteśmy
zbyt zmęczeni i śpiący, by je rozważać.
Czy podejmiesz ten trud? Kilkanaście minut dziennie to naprawdę nie jest dużo,
a my i tak nasz czas bardzo często marnujemy na niepotrzebne rzeczy. Warto modlić
się ze Słowem Bożym, ponieważ dzięki tej modlitwie Duch Boży przenika nas
i wzmacnia nasze codzienne siły.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego. Ty jesteś Matką Słowa, Matką Jezusa
Chrystusa. Ty rozważałaś i zachowywałaś to słowo w głębi Twojego serca. Ucz nas
takiej postawy wobec Biblii. Niech jej czytanie i rozważanie wyda obfite owoce
w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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29. Duch, który daje opanowanie
i wyzwala z nałogów
Data:

Gdy mówimy o opanowaniu – owocu współpracy człowieka z Duchem
Świętym, nie sposób nie wspomnieć o problemach, z którymi boryka się wiele osób.
Przeciwieństwem opanowania są bowiem nałogi: alkoholizm, narkotyki,
nieczystość, a dziś również uzależnienie od telefonu, komputera, Facebooka.
Jak sobie z nimi radzić, jaka jest rola Ducha Świętego w uwalnianiu od nałogów
i co ma robić rodzina uzależnionej osoby? Tego dowiemy się w dzisiejszej
katechezie.
Przypomnijmy najpierw tekst świętego Pawła, nad którym medytujemy od
dłuższego czasu, pochodzący z Listu do Galatów (Ga 5). „Ku wolności wyswobodził
nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo
niewoli! Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz
przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Oto, czego uczę: postępujcie
według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży
niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że
nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie
znajdziecie się w niewoli Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się
z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary,
nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda,
rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam,
jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa
Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie
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ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego
namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy”.
Ten długi tekst jest dla nas kompendium wiedzy o każdym uzależnieniu i pokazuje
zarówno jak się wchodzi w nałóg oraz to jak z niego wyjść. Święty Paweł pisze,
że istnieje pewne napięcie między ciałem i duchem. W zależności od tego, którą
z tych części naszej ludzkiej struktury karmimy, ta zwycięża. Jeśli prowadzimy
życie duchowe, a więc dbamy przede wszystkim o stan łaski uświęcającej,
o modlitwę i próbujemy choć trochę pracować nad sobą – duch zaczyna mieć
przewagę nad ciałem. Jesteśmy wtedy w stanie z pomocą łaski Bożej opanować
nasze zmysły, pragnienia. Dzieje się to za sprawą mocy Ducha Świętego.
Jeśli natomiast odpuszczamy sobie życie w łasce, zaniedbujemy modlitwę,
spowiedź, Mszę św. – do głosu dochodzą pożądania ciała. Człowiek nie jest wtedy
w stanie zapanować nad nimi, ponieważ grzech rozbił integralność naszego wnętrza.
Choć mamy dobre pragnienia, nie mamy wewnętrznej siły, by się zmienić
i upadamy.
Dobra Nowina jest taka, że „ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. On jest tym,
który ma moc wyprowadzić nas z każdego uzależnienia i nałogu, abyśmy byli
naprawdę wolni i nie poddani niczemu w niewolę. Nie dzieje się to jednak
magicznie i automatycznie. Potrzebna jest nasza współpraca z łaską, o czym
zaświadcza św. Paweł, gdy mówi, że trzeba ukrzyżować swoje ciało z jego
namiętnościami i pożądaniami. Jak to się dzieje w praktyce?
Terapeuci, którzy zajmują się leczeniem nałogów, mówią, że najlepsze owoce
terapii przynoszą Ci, którzy chcąc wyjść z uzależnień, pracują jednocześnie na kilku
płaszczyznach: duchowej, psychicznej i cielesnej. Oznacza to, że jeśli ktoś jest
bardzo mocno uzależniony np. od alkoholu, a chce z niego wyjść, potrzebuje
kompleksowej terapii: zarówno decyzji nawrócenia i modlitwy, podczas której
przyjmuje się moc Ducha Świętego, jak też pomocy specjalisty – psychologa
terapeuty. Wtedy z największą skutecznością i trwałością można wyjść z każdego
uzależnienia.
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Co zrobić, gdy ktoś jednak nie chce się leczyć? Podstawowym warunkiem,
aby zacząć jakąkolwiek terapię jest uznanie, że mam problem. Oczywiście Duch
Święty jest tym, który przekonuje nas o grzechu, ale na pewnym etapie człowiek,
który sam siebie okłamuje i usprawiedliwia, nie jest już w stanie obiektywnie
spojrzeć na swój dramatyczny stan. Jedyne co może skruszyć jego serce to terapia
szokowa – doświadczenie negatywnych skutków swoich wyborów. Wielkim
nieporozumieniem i błędem osób współuzależnionych jest to, że w imię rzekomej
miłości tak naprawdę przyczyniają się do pogłębienia nałogu swoich bliskich. Bywa
często, że gdy pijany mąż wraca do domu, jego żona nie wyciąga konsekwencji
z jego zachowania: mąż ma wszystko uprane, wyprasowane, gotowa kolacja. Nie
jest to jednak miłość, ale naiwność. Pan Jezus kochał wszystkich, ale miłość
okazywał na różne sposoby. Tych, którzy byli złamani na duchu przytulał, lecz do
tych, co uparcie trwali przy swoim, zwracał się mocnymi słowami i był bardzo ostry
i stanowczy. Dlatego miłością w stosunku do uzależnionych będzie wyciągniecie
konsekwencji: nie chcesz się leczyć – nie będziesz miał co jeść, sprzątasz i pierzesz
sam. Bijesz mnie – wzywam policję i zakładam sprawę w sądzie. Choć wydaje się
to okrutne, jest to biblijny sposób postępowania. W ten sposób Miłosierny Ojciec
z przypowieści czekał na nawrócenie swojego marnotrawnego syna. Syn zmienił
swoje postępowanie dopiero wtedy, gdy skończyły mu się pieniądze i nie miał co
jeść. Tak też i my powinniśmy postępować w stosunku do osób uzależnionych.
Niech Maryja, Matka pięknej miłości, uczy nas, w jaki sposób mamy tę miłość
okazywać naszym bliskim. Nas samych niech natomiast prowadzi do Jezusa,
który ma moc uwalniać nas z każdego nałogu.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, w Twoich matczynych ramionach
chcemy złożyć dziś wszystkich uzależnionych i ich rodziny. Wypraszaj dla nich
Ducha Świętego – Ducha wolności. A nas samych zachowaj w łasce, abyśmy
prowadząc głębokie, duchowe życie, nigdy nie stali się niczyimi niewolnikami.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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30. Duch, który pomaga integrować
uczucia
Data:

W dalszym ciągu rozważamy owoce Ducha Świętego i bardzo praktyczną
cnotę, jaką jest opanowanie. Wiemy już, że gdy czytamy Biblię ona objaśnia
i tłumaczy trudne sytuacje w naszym życiu. Wiemy również, że Duch Święty
pragnie, aby treści wiary mieszkały nie tylko w naszym umyśle lecz również
w sercu, ponieważ doświadczenie osobistego spotkania z Bogiem pomaga
przetrwać trudne sytuacje. Mimo wszystko bardzo często, gdy przychodzą
trudności, nie jesteśmy w stanie opanować naszych emocji. Zastanówmy się więc
dziś nad rolą emocji w naszej wierze1.
Czy jeśli czuję bliskość Boga, to rzeczywiście jest to zawsze Duch Święty; a jeśli
nie czuję nic, czy to oznacza, że Bóg mnie opuścił? To tylko kilka z przykładowych
pytań, które zadaje sobie każdy, kto wchodzi na drogę żywej wiary i próbuje być
wierny codziennej modlitwie. Bardzo często po pierwszym zachwycie Bogiem
emocje opadają i pojawiają się wątpliwości. Wiele osób myśli sobie wtedy, że coś
jest ze mną nie tak, może powinienem zmienić modlitwy, albo pojechać na jakieś
charyzmatyczne rekolekcje, bo nie czuję już Pana Boga. Wyjaśnijmy najpierw
co na ten temat mówi Katechizm Kościoła Katolickiego.
Znajdujemy tam cały odrębny paragraf, który został poświęcony ludzkiej
emocjonalności (KKK 1762-1775). Fakt ten nie dziwi, gdyż zdajemy sobie sprawę,
że uczucia i emocje stanowią bardzo ważny czynnik naszego działania. Wpływają
na nasze sposoby myślenia, wartościowania, podejmowania decyzji. Wywierają też

Niektóre cytaty pochodzą z artykułu ks. Marka Dziewieckiego: Moja uczuciowość darem i zadaniem.
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/uczuciowosc.html
1
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istotny wpływ na nasze sposoby odnoszenia się do samych siebie i do świata
zewnętrznego. Katechizm wyraźnie zaznacza, że „pojęcie 'uczucia' należy do
dziedzictwa chrześcijańskiego” (KKK 1763).
Emocje są zatem, obok zdolności myślenia, drugim bardzo ważnym elementem
ludzkiej psychiki, który bezpośrednio wpływa na jakość naszego życia. Można je
zdefiniować jako sposoby przeżywania wszystkiego, co dzieje się w nas i wokół
nas. W zależności od okoliczności, reakcje te wyrażają się poprzez przyjemne
odczucia, np. radość, satysfakcja, poczucie bezpieczeństwa, zaufania, pewności
siebie, albo poprzez przeżycia bolesne, typu: niepokój, wstyd, poczucie winy,
depresja, gniew, nienawiść.
W każdym wypadku emocje spełniają ważną funkcję, gdyż stają się dla nas cennym
źródłem informacji o naszym aktualnym położeniu. Informacje te są tym cenniejsze,
że w dużej mierze pozostają niezależne od naszej woli, od naszych przekonań,
oczekiwań czy pragnień. Człowiek nie ma bowiem bezpośredniej władzy nad
emocjami. Nie może ich sobie po prostu nakazać czy zakazać. Emocje można więc
porównać do rozgłośni radiowej, która nadaje informacje o nas samych ale jest od
nas niezależna. Mamy wtedy tylko dwie możliwości: korzystać z tych informacji
albo wyłączyć radio. Jeśli chcemy postępować w sposób odpowiedzialny, to
powinniśmy z odwagą i otwartością korzystać z informacji, które docierają do nas
drogą emocjonalną. Im większy bowiem mamy dostęp do informacji o nas samych
i o naszym położeniu, tym większe mamy szanse na właściwe postępowanie i na
poszerzanie zakresu naszej wewnętrznej wolności. Prawda rzeczywiście wyzwala.
Emocje są zatem darem od Boga, są drugim – obok myślenia – źródłem informacji.
Są darem, który umożliwia nam dostęp do prawdy o naszym życiu. Dar ten okazuje
się szczególnie potrzebny i cenny wtedy, gdy z jakiegoś względu manipulujemy
własnym myśleniem w taki sposób, aby nie dostrzegać tych faktów i prawd o nas
i o naszym postępowaniu, które stawiają nam trudne wymagania i które zobowiązują
nas do zmiany życia.
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Oprócz emocji mamy jeszcze rozum i wolną wolę, dwa bardzo ważne narzędzia,
które pomagają nam intepretować nasze uczucia. Dojrzałość duchowa w tej kwestii
polega na integracji naszego wnętrza. Kiedy nasze życie emocjonalne integrujemy
z rozumem i wolną wolą, nabieramy dojrzałości duchowej. Pisze katechizm:
„Uczucia same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Nabierają one wartości moralnej
w takiej mierze, w jakiej faktycznie zależą od rozumu i od woli” (KKK 1767). Ocenie
moralnej podlega zatem przede wszystkim nasza postawa wobec przeżywanych
emocji, a nie one same. Uczucia mają być więc podporządkowane rozumowi i woli.
Jakie praktyczne wnioski płyną z dzisiejszej katechezy? Zapamiętajmy,
że emocje to ważny element naszego człowieczeństwa i dużo nam mówią o nas
samych. Nie można ich ani spychać na bok, ani też przesadnie uzależniać od nich
naszego życia, zwłaszcza życia duchowego. Nie może być zatem tak, że modlimy
się wtedy, kiedy odczuwamy z tego przyjemność, a zaprzestajemy modlitwę, gdy
nie mamy na nią ochoty, albo gdy nie czujemy Bożej obecności. W takich
przypadkach rozum i wola muszą wziąć górę nad emocjami. Pamiętajmy, że wiara
to przede wszystkim decyzje i postawy, a nie emocje.
Nie można więc utożsamiać swoich emocji z Duchem Świętym. Owszem, gdy Duch
Święty przychodzi, człowiek doświadcza pokoju, radości, odczuwa w swoim sercu
miłość i dobro. Jest to jednak coś większego niż tylko uczucia. Dobrze oddaje to
obraz burzy na jeziorze: na powierzchni może być sztorm, ale im głębiej, tym
większa cisza i pokój. Tak też może być w naszym życiu: niektóre sytuacje
sprawiają, że nasze emocje miotane są niczym fale na jeziorze, ale w głębi serca jest
głęboki pokój, którego emocje nie są w stanie zmącić. Tak ma wyglądać dojrzałe
życie chrześcijanina. Duch Święty, który od chrztu świętego i bierzmowania
zamieszkuje w naszych sercach, daje łaskę, by przetrwać największe sztormy.
Chociaż doświadczamy nieraz takich uczuć, jak strach, smutek, rozpacz, trzeba
uczyć się stawać ponad nimi i na modlitwie prosić Ducha Świętego o ich
opanowanie.
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To nie emocje mają rządzić naszymi decyzjami. Jako dojrzali ludzie mamy rozum
i wolną wolę, by stawać ponad emocjami. Jeśli tego nie umiesz, albo doświadczasz
teraz przykrych emocji, módl się dużo w nadchodzącym tygodniu do Ducha
Świętego o dojrzałość w tej kwestii. Nie patrz na to, co czujesz, ale stawaj do
modlitwy z wiarą, że Bóg Cię słucha i chce Ci dawać swojego Ducha, abyś mężnie
zniósł przeciwności, które przeżywasz. To nasze decyzje i czyny mają znaczenie,
a nie to, co odczuwamy. Skuteczność modlitwy nie jest również tożsama
z emocjami, dlatego mamy modlić się stale, a nie tylko, gdy czujemy chęci
i przyjemność na modlitwie.
Dojrzałość w sferze emocjonalnej oznacza ponadto odkrycie, że bolesne emocje nie
są nieszczęściem. Są natomiast ważną, chociaż trudną informacją. Szczęście nie
polega na dobrym samopoczuciu emocjonalnym, lecz jest konsekwencją życia
w miłości i prawdzie. Powinniśmy zatem czynić nie to, co w danej sytuacji jest
emocjonalnie przyjemniejsze, lecz to, co jest wartościowsze.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Ty która żyłaś w doskonałej harmonii
ze swoimi uczuciami. Prosimy Cię, pomóż nam dojrzale podchodzić do naszego
życia duchowego i emocji, abyśmy mądrze wykorzystywali ten piękny dar od Boga.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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31. Rozeznawanie duchowe
– podstawy2
Data:

W ostatniej katechezie podjęliśmy temat uczuć w naszym życiu duchowym.
Wyjaśnialiśmy, że emocje to piękny dar od Boga, który dużo mówi o nas, zwłaszcza
gdy żyjemy w kłamstwie i oszukujemy samych siebie. Człowiek dojrzały umie
czytać swoje emocje i wyciągać z nich mądre wnioski. Umie też stanąć ponad
emocjami i nie uzależniać od nich swojej modlitwy czy relacji z Panem Bogiem.
Jest to omawiany przez nas owoc Ducha Świętego – opanowanie. Jak jednak
rozróżniać co jest naszymi własnymi emocjami, a co natchnieniem Ducha
Świętego? O tym opowiemy w dzisiejszej katechezie.
Punktem wyjścia są dla nas słowa św. Jana Apostoła: „Umiłowani, nie dowierzajcie
każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga” (1 J 4,1). Św. Jan zachęca nas
do nieufności wobec naszych odczuć, pragnień, upodobań, natchnień i poleca
badanie źródeł ich pochodzenia. Nie wszystko co odczuwamy i co wydaje się nam,
że pochodzi od Ducha Świętego, faktycznie od Niego jest. Trzeba to rozeznawać.
Pomocne są w tej kwestii zasady rozeznawania duchowego, spisane przez św.
Ignacego Loyolę, praktykowane podczas rekolekcji zwanych „rekolekcjami
ignacjańskimi”. Na tych rekolekcjach wychowały się rzesze świętych, całe
pokolenia jezuitów i nie tylko, więc warto zaufać św. Ignacemu i skorzystać z jego
mądrych rad.
Zacznijmy od tego, że św. Ignacy rozróżnia trzy źródła poruszeń duchowych: nasze
„ja”, dobry duch i zły duch. Kiedy więc w naszej głowie pojawiają się pewne myśli,
Wiele fragmentów dotyczących rozeznawania duchowego oparto o rozważania ks. Józefa Augustyna SJ „Adamie,
gdzie jesteś?” oraz Józefa Kozłowskiego SJ,
2
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odczucia, obrazy czy też poruszenia woli, musimy uczyć się rozeznawać, kto jest
ich autorem. Mogą to być podszepty Ducha Świętego, które zapraszają nas
do pewnych dobrych rzeczy, ale równie dobrze mogą to być podszepty złego, które
pod pozorem dobra zapraszają nas do tego, co nie jest zgodne z Bożą wolą.
Mogą to być również myśli, które pochodzą od nas samych – np. napiję się kawy,
mam dobry humor i tę radość serca przypisuję Duchowi Świętemu. Zobaczmy na
konkretnym przykładzie, że rozeznanie tych trzech stanów nie jest wcale tak łatwe
i oczywiste jak mogłoby się wydawać. Jest to fragment internetowego listu do
znanego kierownika duchowego ojca Józefa Kozłowskiego. Pisze w nim pewna
kobieta:
„Często

chorowałam

i

ulegałam

wtedy

pokusie

częściowego

"odpuszczania" sobie modlitw i posługi, bo przecież choroba to siła wyższa
i mogę być wtedy mniej aktywna. Ograniczyłam nawet modlitwę w intencji
nawrócenia syna. Myślałam sobie: "Po wyzdrowieniu wznowię gorliwość
– a zresztą syn i tak się nie nawraca". Zaczęłam także unikać spotkań
wspólnoty, bo nie chciałam zniechęcać innych atakami kaszlu...”
Mamy więc przykład bardzo wierzącej, zaangażowanej we wspólnotę osoby, która
zachorowała. W jej głowie pojawiają się myśli, aby odpuścić modlitwę i spotkania
swojej wspólnoty z sensownych powodów: choroba zabiera siły, więc ciężko się
modlić i nie chce zarażać członków wspólnoty. Od kogo pochodzą te myśli?
Wydawać by się mogło, że kobieta ma dobre i szlachetne intencje, lecz ojciec jezuita
tak jej odpisuje:
„Tutaj reguły rozeznawania z całą wyrazistością wskażą na zakręty
"duchowej śmierci”. Najpierw Reguła 5, myśl o „odpuszczeniu” sobie
modlitwy z powodu choroby rodzi kolejną, bardzo perfidną myśli i czyn:
zaniechanie modlitwy za syna, bo „i tak się nie nawraca”. Myśli, choć
z początku mogły wydawać się usprawiedliwione chorobą, przynoszą
jednak niepokojące owoce: zaniechanie modlitwy i rezygnację ze spotkań
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modlitewnych wspólnoty. Nieprzyjaciel ludzkiego zbawienia zaczyna
zacierać ręce, bo autorka świadectwa zaczyna mu ulegać, jak małe, naiwne
dziecko.
Anioł zły dostraja się do duszy (Reguła 4): „Tak, tak, choroba to siła
wyższa, możesz sobie odpuścić modlitwę”. Następnie podsuwa myśl
pozornie pobożną i świętą: „Po wyzdrowieniu wznowisz gorliwość”
i prowadzi niepostrzeżenie do swoich celów – rezygnacji z modlitwy
i spotkań. To mu jednak nie wystarcza, jak przekonamy się dalej.
Kluczowe w rozpoznaniu mogłoby okazać się tutaj pytanie postawione
na modlitwie rachunku sumienia: Dlaczego mam „odpuścić” sobie
modlitwę? Co lub kto każe mi podjąć taką decyzję? Brak takiej refleksji
pokazuje, że osoba ta prawdopodobnie zaniechała wcześniej praktyki
modlitwy rachunku sumienia lub w ogóle go nie podjęła. Przy braku
rachunku sumienia, także i drugie postanowienie (o zaprzestaniu modlitwy
za syna) – przejdzie niezauważone, i co gorsza – niezauważony jest także
brak wiary, ukryty w stwierdzeniu: „i tak się nie nawraca” oraz niewłaściwe
rozumienie tajemnicy zbawienia, jakby ono zależało w głównej mierze od
tej modlitwy. Bez rachunku sumienia czy innego rodzaju modlitewnej
refleksji nad sobą, tego typu grzechy przechodzą niezauważalnie.
Zabrakło tu gorliwości w zdobywaniu go dla siebie i innych (w tym
wypadku dla syna), kobieta przestała współpracować z duchem dobrym,
z aniołem modlitwy – być może aniołem stróżem swego dziecka.
Ratunkiem dla niej staną się więc stany strapienia, którymi duch dobry
rychło zacznie taką duszę niepokoić (ĆD, 335).
Przytoczone powyżej świadectwo i fragment odpowiedzi ojca Józefa pokazują nam,
jak reguły rozeznawania św. Ignacego potrafią rozłożyć na czynniki pierwsze to,
co się z nami dzieje. Omówimy je dokładniej w kolejnej katechezie. Dziś tylko
zwróćmy uwagę na to, że nie wszystko, co wydaje nam się dobrym, pochodzi od
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Ducha Świętego. Kobieta z naszego świadectwa uważała, że zaprzestanie modlitwy
i chodzenia na spotkania wspólnoty z powodu choroby jest dobre, a takie jednak nie
było. I odwrotnie: ojciec pisze, że ratunkiem dla niej będzie stan strapienia, czyli
pewnego smutku i niepokoju, które o dziwo będzie sprawką Ducha Świętego.
Ten stan, gdy będzie ją gryzło sumienie sprawi, że zacznie się zastanawiać, czy
dobrze wybrała i odkryje, że powinna jednak zawalczyć o modlitwę. Jest to jedna
z reguł i klasyczny przykład jak działa Duch Święty, gdy ktoś idzie od zła ku dobru.
Więcej tych reguł poznamy za tydzień, a w tym tygodniu zawalczmy o dobry
rachunek sumienia i spróbujmy przyglądać się poruszeniom, które w nas są.
Jeśli chcemy uczyć się rozeznawać, co w naszym życiu pochodzi od Ducha
Świętego, konieczne jest głębokie życie modlitwy i wyrabianie w sobie wrażliwości
przez codzienny rachunek sumienia. Niech towarzyszy nam w tym Matka Boża.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, chcemy jak Ty żyć w głębokim
zjednoczeniu z Duchem Świętym. Naucz nas rozpoznawać Jego głos i iść za Jego
wskazówkami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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32. Rozeznawanie duchowe –
od złego do złego
Data:

Rozeznawanie duchowe to niezwykle ważna umiejętność odróżniania,
co w naszym życiu pochodzi od Ducha Świętego, a co nie. Czy sobie to
uświadamiamy, czy nie, podlegamy walce duchowej. Bierze w niej udział Pan Bóg,
któremu bardzo zależy na naszym szczęściu tu na ziemi i w wieczności oraz nasz
przeciwnik – szatan, który będzie się uciekał do kłamstw i sztuczek, aby nas
zwodzić i oddalać od Boga. Jesteśmy w tej walce też my sami, z naszymi myślami,
pragnieniami i emocjami. Wszystko to sprawia, że w naszym sercu doświadczamy
pewnych wewnętrznych poruszeń, które powinniśmy się uczyć interpretować,
przede wszystkim rozeznając jakie myśli pochodzą od jakiego ducha. Aby więc
lepiej odróżniać jak działa Duch Święty, a jak duch zły, zapoznajmy się
z najważniejszymi regułami rozeznawania, spisanymi przed kilkuset laty przez
św. Ignacego Loyolę.
Na początku dwie wstępne uwagi: istotą rozeznawania duchowego jest
odczytywanie pragnień Boga, które przez swojego Ducha wlewa w nasze serca.
Odczytywanie i przyjmowanie znaków Boga nie jest jednak rzeczą prostą, ponieważ
szatan

–

przeciwnik

Boga

i

człowieka,

odwołując

się

do

naszych

nieuporządkowanych uczuć, daje również swoje natchnienia, które nieraz bardzo
trudno jest odróżnić od natchnień Bożych. W zewnętrznej formie i w subiektywnym
odczuciu człowieka, są one bardzo podobne do znaków działania Bożego.
Potrzeba nam zatem najpierw dużej znajomości tego wszystkiego, co dzieje się
w świecie emocjonalnym człowieka, aby móc dostrzec, rozeznać i przyjąć
rzeczywiste natchnienia i znaki pochodzące od Pana Boga. Nie można zatem
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dokonywać rozeznania duchowego, jeżeli nie ma rzeczywistego życia duchowego
w człowieku. Im pełniejsze i głębsze życie duchowe, tym istnieje głębsza
możliwość dokonywania rzeczywistego rozeznawania. Jakość życia duchowego
gwarantuje jakość rozeznawania duchowego.
Drugim ważnym warunkiem, by prawidłowo odczytywać rzeczywiste natchnienia
Ducha Świętego i demaskować pokusy ducha złego, jest pragnienie otwartości
na wolę Bożą. Każde rozeznawanie duchowe rozpoczyna się od zakwestionowania
tego, czego ja chcę i pragnę. Ma to być natomiast skupienie się na pytaniu: czego
chce ode mnie Bóg? Czy jest we mnie gotowość dostosowywania mojego życia do
woli Bożej? Czy umiem stanąć ponad tym czego pragnę, czego chcę i zapytać,
co Duch Święty podpowiada mi, że będzie dla mnie lepsze? To właśnie zdolność
do rezygnowania ze swoich planów jest jednym ze znaków gotowości do
dokonywania rzeczywistego rozeznawania duchowego. W rozeznawaniu chodzi
więc przede wszystkim o szukanie woli Bożej, która objawia się zarówno poprzez
nasze natchnienia wewnętrzne, pragnienia czy niepokoje, jak również poprzez znaki
zewnętrzne – „znaki czasu”.
Przyjrzyjmy się dwóm sytuacjom: pierwsza, gdy człowiek trwa uparcie w grzechu
i druga – omówimy ją za tydzień – gdy człowiek rozwija się i szczerze chce iść za
Bogiem. W każdej z tych sytuacji Duch Święty działa przez inne odczucia i znaki.
W pierwszym przypadku św. Ignacy pisze tak: „Ludziom, którzy przechodzą od
grzechu śmiertelnego do grzechu śmiertelnego, nieprzyjaciel szatan ma przeważnie
zwyczaj przedstawiać przyjemności zwodnicze i sprawia, że wyobrażają sobie
rozkosze i przyjemności zmysłowe, aby ich tym bardziej utrzymać i pogrążyć w ich
wadach i grzechach” (ĆD, 314).
Ludzie opanowani namiętnościami przechodząc od grzechu do grzechu żyją jak
w odurzeniu. Nie są w stanie wyobrazić sobie, że można żyć inaczej.
Ewangelicznym przykładem jest głupi bogacz, który wobec obfitości urodzajów
wyobraża sobie rozkosze i przyjemności zmysłowe snując marzenia o tym, co go
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czeka w niedalekiej, jego zdaniem, przyszłości: „I powiem sobie: Masz wielkie
zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj”. Ale marzenia
bogacza okazały się tylko kuszeniem szatana, który posługiwał się jego własnymi
namiętnościami. Ocena Boga jest jednoznaczna: „Lecz Bóg rzekł do niego:
Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twej duszy od ciebie” (Łk 12, 19–20).
Zły duch przedstawia człowiekowi w grzechu zwodnicze przyjemności, aby
utrzymać i pogrążać go w jego dotychczasowym stanie. Utrwalanie grzesznego
życia dokonuje się także przez ideologię, którą człowiek dorabia sobie dla
usprawiedliwienia swojego niemoralnego życia. Czasem polega ona na oskarżaniu
i sądzeniu innych: nie tylko ja tak żyję, są jeszcze gorsi ode mnie. Wynajduje się
wtedy tysiące przyczyn, przez które chce się usprawiedliwić swoje zachowanie
i w pewnym momencie taki człowiek naprawdę zaczyna w nie wierzyć i brnąć
jeszcze bardziej w zło i zatracenie. Jak wtedy działa Duch Święty? Ignacy pisze:
„Dobry duch zaś u tych, którzy przechodzą od grzechu śmiertelnego do grzechu
śmiertelnego (...) stosuje sposób działania zgoła przeciwny, kłując ich i gryząc
sumienia ich przez prawo naturalnego sumienia” (ĆD, 314).
Zły duch uspokaja człowieka żyjącego w stanie grzechu, ale jednocześnie niepokoi
go duch dobry. Żyjąc w grzechach potrafimy się okłamywać, zagłuszać nasze
sumienia, nakładać na siebie maski, ale zawsze tylko do pewnego stopnia. Nigdy
nie udaje nam się zniszczyć duchowej wrażliwości tak, aby stać się zupełnie
nieczułymi. Człowiek jest ze swej istoty bytem stworzonym na obraz
i podobieństwo samego Boga. Tego faktu nie potrafią wymazać nawet największe
namiętności. Człowiek duchowy w nas, daje słyszeć swój głos przez prawo
naturalnego sumienia. Wyrzuty sumienia są naturalną reakcją duchowości
człowieka, który w stanie grzechu przestaje być sobą. Wyrzuty sumienia to niepokój
ludzkiego serca, które nie spoczywa w Bogu, swoim Stwórcy.
Kłucie i gryzienie zdrowego sumienia należy jednak odróżnić do wyrzutów
sumienia zafałszowanego. Kryterium rozróżnienia są zawsze owoce działania obu
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sumień. Dobry duch, kłując i gryząc daje człowiekowi jednocześnie nadzieję.
W wyrzutach sumienia zawsze można znaleźć jakąś obietnicę pokoju
wewnętrznego. Natomiast poczucie winy sumienia zafałszowanego daje tylko
rozpacz popychającą do przekreślania lub nawet samozniszczenia siebie.
W nadchodzącym tygodniu zastanówmy się, czy nie znajdujemy się
w sytuacji o której mówi nam dziś św. Ignacy – czy nie tkwimy uparcie w stanie
grzechu ciężkiego. Sposobem, by to odkryć, są między innymi nasze wymówki.
Jeśli robisz coś, co Bóg i Kościół nazwał grzechem, ale nie zgadzasz się z tym, tylko
sobie to na różne sposoby usprawiedliwiasz – jesteś pod wielkim wpływem złego
ducha. Choć być może skrywasz to sam przed sobą, ale nosisz w sobie wiele
niepokoju, bo nie da się całkowicie stłumić wyrzutów sumienia. Jeśli tak jest –
podejmij decyzję nawrócenia. Idź do spowiedzi i zerwij z grzesznym życiem.
Nie daj się omamić pokusom, ani temu, że bez twoich grzechów nie da się żyć. Bóg
chce ci naprawdę dać życie w pełni, w radości i w obfitości. Niech łaskę nawrócenia
i dobrej spowiedzi wyprosi ci Matka Boża.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, skrusz nasze zatwardziałe serca i jako
Dziewica wypełniona Duchem Świętym zdemaskuj każdy nasz fałsz i obłudę. Wyproś
łaskę nawrócenia szczególnie dla tych, którzy nie widzą swojego grzechu i prostą
drogą zmierzają do wiecznego potępienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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33. Rozeznawanie duchowe –
od dobrego ku lepszemu
Data:

W ostatnim tygodniu omówiliśmy sytuację, w której człowiek brnie
w grzechach. Duch zły działa wtedy w taki sposób, że omamia człowieka
przyjemnościami. Zrobi wszystko, by nie dopuścić do nawrócenia, dlatego grzeszne
życie pokazuje jako przyjemne, a życie z Bogiem ukazuje jako męczące,
bezwartościowe i bez radości. Zauważmy, że wiele osób niestety właśnie w ten
sposób wyobraża sobie chrześcijaństwo. Pan Bóg jednak nie chce naszej duchowej
śmierci i szuka sposobów, by nie naruszając naszej wolnej woli, zaprosić nas do
nawrócenia. Dlatego Duch Święty działa wtedy w sposób odwrotny – kłuje nas
wyrzutami sumienia. Jego działanie nie jest przyjemne, bo demaskuje nasze
kłamstwa. Próbuje przez to uchronić nas od tragicznych konsekwencji grzechów.
Nie jest to łatwe, bo w takim stanie wiele osób dorabia sobie ideologię do swoich
uczynków, szukając rozmaitych wymówek i usprawiedliwień.
W takim stanie należy posłuchać Ducha Świętego. Zaryzykować i może nawet
wbrew sobie pójść do spowiedzi. Zły duch będzie oczywiście walczył o nas
i pokazywał, ile na tym „stracimy”. Będziemy ciągle słyszeli wymówki: jutro, nie
ten ksiądz, może jeszcze nie teraz, pójdę na kolejne święta. Im bardziej brniemy
w zło, tym trudniej nam później wrócić. Jednak gdy człowiek zaryzykuje i nawróci
się – wtedy dopiero widzi ile stracił prowadząc grzeszne życie. Najlepszym tego
przykładem jest święty Augustyn, który żyjąc przez wiele lat w konkubinacie
i odkładając nawrócenie, spotkawszy Boga powiedział ze wzruszeniem: „Późno Cię
umiłowałem, Piękności tak dawna, a tak nowa, późno Cię umiłowałem. W głębi
duszy byłaś, a ja się po świecie błąkałem i tam szukałem Ciebie, bezładnie chwytając
rzeczy piękne, które stworzyłaś. Ze mną byłaś, a ja nie byłem z Tobą. One mnie
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więziły z dala od Ciebie – rzeczy, które by nie istniały, gdyby w Tobie nie były (…).
Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. | I niespokojne jest serce nasze,
dopóki w Tobie nie spocznie.” Podsumowując: gdy człowiek trwa w grzechu – duch
zły podsyca ten stan przyjemnymi myślami, Duch Święty kłuje i powoduje
wewnętrzny smutek pokazując, że nie jest to droga do prawdziwego szczęścia.
Nieco inaczej działają duch zły i Duch Święty w sytuacji, kiedy człowiek
jest na dobrej drodze i chce się rozwijać, przechodząc od czegoś dobrego do czegoś
lepszego. Święty Ignacy pisze tak: „U tych zaś, co postępują w oczyszczaniu się ze
swoich grzechów, a w służbie Boga, Pana naszego, wznoszą się od dobrego do
lepszego, rzecz ma się odwrotnie niż w regule pierwszej. Wtedy bowiem
właściwością ducha złego jest gryźć, zasmucać i stawiać przeszkody, niepokojąc
fałszywymi racjami, aby przeszkodzić w dalszym postępie” (ĆD, 315). Doskonały
komentarz do tej reguły podaje autor ćwiczeń duchownych w liście do siostry
zakonnej Teresy Rejadell. Św. Ignacy stwierdza w nim między innymi, że wobec
początkujących w służbie Boga szatan używa trzech rodzajów broni.
Pierwszy rodzaj broni polega na stawianiu przed nami trudności i przeszkód. Kiedy
zaczynamy się nawracać, dziwnym trafem na naszej drodze pojawiają się
przeszkody, które mają nam wmówić, że robimy coś złego. Bardzo często zdarza
się, że gdy ktoś wyjeżdża na rekolekcje, nagle w domu robi się jakaś wielka
awantura, tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, psuje się samochód i jest milion
innych spraw do zrobienia. Szatan próbuje w ten sposób nas przestraszyć
i

zniechęcić

do

wysiłków

w

kierunku

dobra.

Najważniejsze,

aby nie dać się tym pokusom i zrealizować dobre postanowienia. Im większa walka
duchowa, im więcej trudności, tym bardziej oznacza to, że doświadczymy
niezwykle ważnych i pięknych owoców, idąc wiernie za Bogiem.
Drugi rodzaj broni używany przez szatana przeciwko ludziom postępującym
na drodze oczyszczenia polega na nakłanianiu do chełpliwości i próżnej chwały,
dając do zrozumienia osobie kuszonej, że jest pełna dobroci i świętości, stawiając
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ją w jej własnych oczach znacznie wyżej, niż na to zasługuje. Jest to częsta pułapka
zastawiana na neofitów czyli świeżo nawróconych, którzy uporali się z jakimś
ciężkim grzechem. Ponieważ nie wpadają w grzechy natychmiast sądzą, że są
święci. Ale jeżeli szczerze postępują na drodze oczyszczenia, autentycznie się
modlą, szybko odkrywają tę pychę, którą najczęściej demaskuje osąd innych.
Jeżeli drugi rodzaj broni: nakłanianie do pychy nie skutkuje, zły duch sięga po jej
kolejny rodzaj: fałszywą pokorę. Polega ona między innymi na koncentrowaniu się
na swojej słabości, zniechęceniu do siebie z powodu najmniejszej słabości,
uważaniu się za bezużytecznego, pomniejszaniu swoich dobrych czynów i pragnień.
Jeśli pokusy pozytywne nie zadziałają, szatan po prostu zmienia arsenał i uderza
w nas pociskami smutku i rozpaczy. Święty Ignacy bardzo mądrze podpowiada
nam, że trzeba wtedy demaskować złego ducha przez działanie przeciwne jego
działaniom: „powinniśmy bardzo uważać i upokarzać się, przypominając sobie
nasze grzechy i naszą nędzę w chwilach, gdy nieprzyjaciel stara się nas wywyższyć;
i na odwrót, podnosić się przez prawdziwą wiarę i nadzieję w Panu, (...) gdy
nieprzyjaciel stara się nas poniżyć i pognębić.
Pamiętajmy wtedy, że gdy człowiek chce się oczyszczać ze swoich grzechów (...)
właściwością ducha dobrego jest z kolei dawać odwagę i siłę, pocieszenie, łzy,
natchnienia i odpocznienie, zmniejszając lub usuwając wszystkie przeszkody, aby
mogli postępować naprzód w czynieniu dobrze” (ĆD, 315). „Stąd też dobry duch
dodaje odwagi i siły do kroczenia przez pustynię do ziemi obiecanej, w której
człowiek otrzyma radość i wesele duchowe” (ĆD, 329). Dobry duch zmniejsza lub
też usuwa przeszkody, smutek i zakłócenia spotykane na tej drodze. Doświadczamy
nieraz, że w momentach osaczenia przez trudności nagle spływa na nas jakieś
światło i niemal natychmiast wewnętrznie czujemy, że to, co dotąd wydawało się
bardzo trudne lub też wprost niemożliwe, staje w zasięgu naszych możliwości.
Wraz z usuwaniem przeszkód, dodawaniem odwagi, dobry duch daje pocieszenie
i łzy, natchnienie i odpocznienie. Człowiekowi usilnie wzrastającemu od dobrego
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do lepszego, dane jest nieraz doświadczyć, że nie ma nic lepszego nad bojaźń Pana
i nic słodszego nad wypełnianie Jego przykazań (Syr 23, 27).
Jeśli zatem rozpoznajesz się dziś jako osoba, która chce kroczyć ku dobremu
i napotykasz różne przeszkody – nie załamuj się. Pamiętaj o tym, aby nie wpaść
w pychę, samozadowolenie i nie odpuścić dalszej pracy nad sobą, gdy udało się
przezwyciężyć jakiś ciężki grzech. Z drugiej strony nie poddawaj się, nie wierz
w podpowiedzi złego ducha, jeśli stale przypomina ci jakiś grzech i chce
doprowadzić do poczucia beznadziei. Bóg jest Bogiem pokoju, a nie udręczenia,
a niepokoje wewnętrzne na tym etapie życia duchowego nie pochodzą od Boga,
ale od złego ducha. Prośmy Maryję, by zaopiekowała się nami w odważnym
kroczeniu za Panem.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Tobie zawierzamy drogę naszego
duchowego rozwoju. Ufamy, że jako Gwiazda Zaranna Ty nam ją rozświetlisz,
bo sama już nią przeszłaś i doskonale ją znasz. Chcemy iść za Tobą, do Jezusa
naszego Pana. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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34. Rozeznawanie duchowe –
strapienie i pocieszenie
Data:

W

naszym

życiu

naprzemiennie

pojawiają

się

okresy

radości

i doświadczania bliskości Boga oraz okresy, w których Bóg wydaje się daleko,
a zmuszenie się do modlitwy zakrawa nieraz na cud. Czy zastanawialiśmy się
kiedykolwiek w życiu, dlaczego tak jest? Święty Ignacy Loyola, wielki znawca
życia duchowego, mówi nam, że jest to jak najbardziej normalna sytuacja i nazywa
te dwa stany: pocieszeniem i strapieniem. Każdy z nich jest ważny i bardzo
potrzebny do naszego duchowego rozwoju. W najbliższych katechezach wyjaśnimy
co one oznaczają i jak należy zachować się w każdym z nich.
Czym jest pociecha duchowa? Ignacy mówi tak: „Pocieszeniem nazywam przeżycie,
gdy w duszy powstaje pewne poruszenie wewnętrzne, dzięki któremu dusza rozpala
się w miłości ku swemu Stwórcy i Panu, a wskutek tego nie może już kochać żadnej
rzeczy stworzonej na obliczu ziemi dla niej samej, lecz tylko w Stwórcy wszystkich
rzeczy” (ĆD, 316). Pocieszenie jest więc stanem, w którym człowiek bardzo pragnie
iść za Bogiem i jest do tego wewnętrznie zmotywowany. Czuje się coraz bardziej
wolny wobec rzeczy stworzonych, a w jego sercu pojawia się coraz większa
tęsknota za Bogiem. Wielką radość daje wtedy modlitwa, czytanie Słowa Bożego
i przebywanie z Bogiem. Wszystko to przychodzi z nadzwyczajną łatwością
i gorliwością. Jest to odczucie wielkiego odpocznienia serca i znalezienia się
w ramionach Boga – kochającego Ojca. Pociągają nas wtedy rzeczy niebieskie,
a nieraz doświadcza się również stanów emocjonalnych, takich jak wzruszenie,
a nawet łzy – bardzo cenione przez św. Ignacego. Niektórzy poruszeni przed Ducha
Świętego zaczynają wtedy płakać, „czy to na skutek żalu za swe grzechy, czy to
współczując męce Chrystusa, Pana naszego, czy to dla innych jakich racji, które są
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skierowane wprost do służby i chwały Jego” (ĆD, 316). Łzy towarzyszyły często
świętemu Ignacemu w jego przeżyciach mistycznych. Przyjmując z wdzięcznością
ten dar, św. Ignacy doskonale zdaje sobie sprawę, że łzy są tylko zewnętrznym
przejawem pociechy, stąd prosi Boga, żeby był zadowolony także wówczas, kiedy
nie będzie łez.
Jak zachować się w tym stanie? Otóż Ignacy pisze: „będący w okresie pocieszenia
niech myśli o tym, jak się zachowa w strapieniu, które potem przyjdzie, i niech już
teraz nabiera nowych sił na tę przyszłą porę” (ĆD, 323). W pociesze duchowej
człowiek łatwo może ulec iluzji, popaść w niezdrową euforię, stąd św. Ignacy
nawołuje do realizmu duchowego. Doświadczenie autentycznego pocieszenia ma
przede wszystkim charakter duchowy, a więc winna mu towarzyszyć równowaga
i

harmonia

wewnętrzna.

Stany

zbytniego

podniecenia

emocjonalnego,

ujawniającego się w nadmiernej wesołości zewnętrznej, narzucaniu się innym,
braku delikatności i wyczucia wobec innych, są raczej wyrazem niedojrzałej euforii
niż pociechy wewnętrznej. Będący w okresie pocieszenia — pisze dalej św. Ignacy
— „niech się stara upokorzyć i uniżyć, ile tylko może, myśląc o tym, jak niewiele
może w czasie strapienia bez łaski i pocieszenia” (ĆD, 324). Podobnie pisze św.
Ignacy do s. Teresy Rejadell: „Gdy odczuwamy pociechę, poniżajmy się
i upokarzajmy, pamiętając że wkrótce doświadczy nas pokusa. W pociesze należy
myśleć o tym, jak mało człowiek może sam z siebie bez Boga. Jezus mówi wprost, że
beze Mnie nic uczynić nie możecie (J 15, 5). Natomiast w strapieniu duchowym
należy myśleć o tym, że dzięki łasce można stawić opór wszystkim swoim
przeciwnościom. Pociecha duchowa nie jest więc owocem naszych wysiłków,
ale jest czystym darem, dlatego też winniśmy ją z wdzięcznością i pokorą
przyjmować wiedząc, że nie zawsze nam ona towarzyszy, ale przychodzi w chwilach
określonych przez Boga. Wszystko to dzieje się dla naszego pożytku”.
Gdy chodzi natomiast o strapienie – przeciwny do pocieszenia stan, św. Ignacy
w Regułach o rozeznawaniu duchowym poświęca znacznie więcej miejsca właśnie
temu stanowi, niż pocieszeniu, ponieważ dobrze przeżyte strapienie jest niezwykłą
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okazją do wzrostu wewnętrznego. Nie jest jednak łatwo dobrze przeżyć ten stan,
dlatego poświęcimy mu więcej uwagi w kolejnej katechezie. Dziś tylko zwróćmy
uwagę na to, że strapienie jest stanem duszy, kiedy człowiek wchodzi w pewną
duchową ciemność. Nie ma przyjemności z modlitwy, Pan Bóg wydaje się wtedy
daleko, dlatego odkładamy modlitwę, unikamy Boga, ciągnie nas do rzeczy
ziemskich. Nieraz człowiek ma wtedy różnorakie wątpliwości w wierze, zastanawia
się, czy warto było się nawracać, zaczyna tęsknić za grzesznym życiem. Życie
duchowe wydaje się wtedy czymś nierealnym czy nawet niemożliwym
do urzeczywistnienia.
Jak ten stan przetrwać? Przede wszystkim nie robić żadnej zmiany – podpowiada
św. Ignacy, ale mocno i wytrwale stać przy postanowieniach i przy decyzji w jakiej
się trwało w dni poprzedzające strapienie. Jest to zazwyczaj bardzo trudne, ale tylko
wtedy człowiek wyjdzie z tego trudnego czasu wzmocniony i oczyszczony. Należy
wtedy wbrew sobie, bardzo często bez przyjemności z modlitwy, trwać w dobrych
postanowieniach. Jest to czas, który Pan Bóg daje, aby oczyścić nasze motywacje
czy pokazać nam kolejne obszary pracy nad sobą. Ten stan jest również
konsekwencją niewłaściwego przeżycia stanu pocieszenia, o czym dowiemy się
więcej za tydzień.
Dziś polećmy Matce Bożej wszystkich tych, którzy doświadczają oschłości
w modlitwie, odczucia, że Bóg jest daleko, tych którzy wątpią, mają kryzys wiary
lub chcą wrócić do starego życia. Módlmy się o siły, wytrwałość i pocieszenie
w tym trudnym dla nich czasie.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, bądź z nami w chwilach pokus,
doświadczeń i zniechęcenia. Wyproś nam dar pocieszenia, stań przy nas i umocnij
wtedy naszą wiarę, dodając otuchy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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35. Rozeznawanie duchowe jak przetrwać czas strapienia?
Data:

Ostatnia katecheza uświadomiła nam, że nasze życie duchowe można
sprowadzić do dwóch zasadniczych stanów: pocieszenia – czasu doświadczania
bliskości Boga, gorliwości w nawracaniu się i przyjemności na modlitwie, a także
strapienia – czasu, w którym gorliwość opada, doświadczamy zwątpienia i oschłości na
modlitwie, gdy ciągnie nas wtedy bardziej do grzesznych przyjemności. Te chwile
w naszym życiu są kluczowe, bo dobrze przeżyte strapienie może stać się dla nas bardzo
owocnym czasem pogłębiania naszego duchowego życia. Źle przeżyte – może
natomiast osłabić naszą wiarę i gorliwość, dlatego wyjaśnimy dziś, jak dobrze przeżyć
czas strapienia duchowego.
Święty Ignacy pisze: „Strapienie to czas, w którym nieprzyjaciel dręczy nas bez
przerwy, wywołuje smutek, którego przyczyn zupełnie nie rozumiemy. Nie odczuwamy
żadnej pobożności ani w modlitwie, ani w kontemplacji, żadnego smaku i upodobania
wewnętrznego w mówieniu i słuchaniu o rzeczach Bożych. Na tym jednak nie koniec,
bo gdy nieprzyjaciel spostrzeże, że jesteśmy osłabieni i upokorzeni przez tego rodzaju
przykre przeżycia, wówczas podsuwa nam myśl, że Bóg, nasz Pan, zupełnie o nas
zapomniał. W takich chwilach zaczyna nam się wydawać, że jesteśmy daleko od Pana
naszego i że wszystko, co zrobiliśmy i chcielibyśmy jeszcze zrobić, nie ma żadnej
wartości. W ten sposób nieprzyjaciel stara się doprowadzić nas do całkowitej utraty
ufności”. Ignacy zwraca również uwagę, aby nie dać się zaślepić rodzącymi się w takiej
sytuacji myślami. „O ile w pocieszeniu człowiek doznaje pokusy próżności i wyniosłości
w sprawach duchowych, o tyle w strapieniu szatan popycha go do fałszywej pokory,
która jest tylko drugą stroną medalu pychy. W strapieniu pod wpływem podsuwanych
nam zwodniczych myśli zanadto upokarzamy się i zbytnio pogrążamy w rozważaniu
naszej nędzy”. Należy wtedy zachować czujność i wiedzieć, co powinniśmy robić,
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a czego nie w tym czasie szczególnej próby, jaką jest strapienie. Oto kilka
najważniejszych wskazań :
a) „W czasie strapienia nigdy nie robić żadnej zmiany, ale mocno i wytrwale stać przy
postanowieniach i przy decyzji, w jakiej się trwało w dniu poprzedzającym strapienie,
albo przy decyzji, którą się miało podczas poprzedniego pocieszenia. Bo jak
w pocieszeniu prowadzi nas i doradza nam duch dobry, tak w strapieniu – duch zły,
a przy jego radach nie możemy wejść na drogę dobrze wiodącą do celu” (ĆD, 318) –
pisze Ignacy. Należy więc zwrócić uwagę, że przychodzą wtedy „silne impulsy
wewnętrzne do dokonywania nagłych, szybkich zmian, bez głębszego zastanowienia się
czy też radzenia się innych. Im bardziej intensywne strapienie, tym silniejszy impuls do
podejmowania decyzji. W takich właśnie momentach sprawdza się prawda ludowego
przysłowia: Co nagle, to po diable. Zły duch pałając wielkim gniewem przeciwko
człowiekowi, jest świadom, że jego czas jest krótki (Ap 12, 12), stąd też tak mocno
nalega na dokonanie zmian pod jego wpływem. Czas szatana jest krótki, jak krótki jest
nieraz czas strapienia, dlatego należy się uzbroić w cierpliwość. W stanie strapienia
nie ma żadnych możliwości podejmowania dobrych i rozsądnych wyborów i decyzji”.
Należy wytrwać i poczekać aż strapienie minie.
b) „Chociaż w strapieniu nie powinniśmy zmieniać poprzednich postanowień, to jednak
jest rzeczą wielce pomocną usilnie zmieniać samego siebie nastawiając się przeciw
temu strapieniu, np. więcej oddając się modlitwie, rozmyślaniu, rzetelnemu badaniu
sumienia i do pewnego stopnia pomnażać nasze praktyki pokutne” (ĆD, 319).
Św. Ignacy nazywa tę zasadę „działać przeciwnie” i zachęca tu do otwartej walki
z naszymi utrapieniami: jeśli ciężko jest wytrwać na modlitwie 5 minut, zmusić się do
dziesięciu. Dzięki temu wysiłkowi kształcimy w sobie cnotę męstwa i nie obniżamy
duchowych lotów. Jesteśmy bowiem w tym czasie mocniej niż zwykle wystawieni na
działanie różnego rodzaju cielesnych pokus. „Ogromną pokusą jest również wtedy
sądzić,że w stanie strapienia nie można nic zrobić. Nie mówmy nigdy: Nie, nie mogę.
Mówmy do Boga: Ty możesz. Nie mówmy: Bez tego (z czego mam właśnie zrezygnować)
nie mogę żyć, lecz powtarzajmy wciąż uparcie, cierpliwie i głośno: Tylko bez Ciebie,
Boże, nie mógłbym istnieć” (K. Rahner). Demona działającego w nas w czasie smutku
często nie wyrzuca się inaczej jak tylko przez modlitwę i post (Mt 17, 21), stąd też św.
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Ignacy zachęca do wydłużonej modlitwy, uważniejszego badania swojego sumienia
oraz do pomnażania praktyk pokutnych. Zanim stwierdzimy, że nie możemy
zrezygnować z jakiegoś grzesznego przywiązania, módlmy się długo i gorąco,
wspomagając tę modlitwę postem i jałmużną, a Jezus da nam odczuć, że to, co jest
niemożliwe u ludzi, staje się możliwe dla łaski Boga działającej w nas.
c) Bardzo ważne jest, aby w tym czasie nigdy nie tracić wiary i nadziei. W stanie
strapienia stajemy jakby przed murem niemożliwości, osaczeni z różnych stron.
Ale przecież ten właśnie mur niemożliwości przedstawia jakąś stałą sytuację człowieka
w ciągu całej historii zbawienia. Przed murem niemożliwości stawał Abraham, kiedy
Bóg rozkazał mu złożyć syna w ofierze; przed murem niemożliwości stanął cały naród
izraelski nad Morzem Czerwonym, przed murem niemożliwości stawali prorocy
i stanął również Jezus Chrystus, Boży Syn. Kiedy staje się przed sytuacją po ludzku
niemożliwą do rozwiązania, nie wystarczy wierzyć tak ogólnie, że Bóg może dokonać
wszystkiego. Wiara winna być wyrażona w bardzo konkretnym przekonaniu
wewnętrznym, że cud przemiany duchowej może się dokonać także w naszym życiu.
Ignacy każe nam pamiętać, że nawet jeżeli Bóg odbiera nam odczuwalną miłość czy
zapał do spraw duchowych, to jednak zostawia nam zawsze łaskę wystarczającą do
osiągnięcia zbawienia. Nie pozostajemy nigdy bezbronni wobec całego demonicznego
zła, które daje o sobie znać w chwilach strapienia.
d) Ignacy zachęca nas również do wielkiej cierpliwości względem Boga i nas samych.
Kłamliwe działanie szatana w strapieniu polega także na tym, iż przekonuje człowieka,
że stan ten będzie trwał w nieskończoność. Dlatego św. Ignacy, aby zwyciężyć to
kuszenie zachęca do wiary, że wkrótce będziemy pocieszeni. Aby wytrwać w ufności
i nadziei, dobrze jest wtedy przypominać sobie otrzymane dobrodziejstwa oraz wielką
miłość Boga.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Niewiasto mężna i dzielna. Chcemy tak,
jak Ty, z ufnością znosić czas duchowych ciemności, czas krzyża i boleści. Dodaj nam
ufności, że po każdej ciemności zawsze przychodzi dzień i zmartwychwstanie. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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36. Rozeznawanie duchowe dlaczego przeżywamy strapienie?
Data:

W ostatniej katechezie podjęliśmy bardzo ważny temat – jak dobrze przeżyć
czas duchowego strapienia? Przypomnijmy, że wg św. Ignacego z Loyoli – autora
rekolekcji ignacjańskich, w czasie strapienia i duchowych ciemności nie można
podejmować żadnych kluczowych decyzji. Dobrze jest działać wtedy naprzeciw,
czyli zamiast zmniejszać – zwiększać ilość modlitwy, nie tracić wiary i ufności
w Boga i wierzyć, że ten stan na pewno minie. Możemy sobie zadać pytanie –
dlaczego w ogóle doświadczamy raz czasu strapienia, raz pocieszenia? Czy to nie
mogłoby być prościej? Spróbujmy na te pytania odpowiedzieć w dzisiejszej
katechezie.
W rozważanych Regułach o rozeznawaniu duchowym św. Ignacy
podkreśla, że istnieją trzy główne powody, dla których znajdujemy się w strapieniu:
Pierwsza: „Ponieważ jesteśmy oziębli, leniwi lub niedbali w naszych ćwiczeniach
duchownych; i tak z powodu naszych win oddala się od nas pocieszenie duchowe”
(ĆD, 322). W czasie strapienia trzeba szukać prawdziwych przyczyn swojego
wewnętrznego stanu. Najpierw trzeba pytać siebie, czy przyczyna strapienia nie leży
w nas: w skoncentrowaniu się na naszych pragnieniach i potrzebach, w naszym
braku zaangażowania w modlitwę, w autentyczne oddanie się Bogu. Nie można
doznawać duchowych pociech, jeżeli w całym swoim życiu człowiek myśli i reaguje
egoistycznie. Serce cielesne nie umie przyjmować darów duchowych.
Źródłem strapienia może być także jakiś wewnętrzny problem, którego człowiek nie
chce dotykać i rozwiązywać, np. brak przebaczenia jakiejś bliskiej osobie. Z tego
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może korzystać szatan, utrwalając i pogłębiając stan strapienia, dosypując niejako
soli w nasze rany i zamieszkując w nich. Powinniśmy więc wtedy w sposób
szczególny stawać do modlitwy, przyzywać Ducha Świętego, czytać Słowo Boże
i pytać spowiednika: gdzie leży problem i skąd się bierze w nas ten duchowy
smutek? Bardzo często nosimy w sobie jakieś rany i boimy się ich dotknąć. Nie
wiemy jednak, że to, co jest w naszym życiu trudne, może stać się szczególnym
miejscem objawienia się miłosierdzia Bożego. Gdybyśmy nie chcieli dotknąć
naszych bolących miejsc i nie usiłowali ich odczytywać w nowym świetle, nigdy
nie uwolnilibyśmy się od stanu strapienia. Strapienie jest więc furtką i okazją, by
przepracować w sobie nasze problemy i doświadczyć uwolnienia z nich.
Druga racja strapienia: „Bóg chce nas wypróbować, na ile nas stać i jak daleko
postąpimy w Jego służbie i chwale bez takiego odczuwalnego wsparcia pocieszeń
i wielkich łask” (ĆD, 322). Czas strapienia, o ile człowiek rozpoznając go stara się
go przezwyciężyć, nie jest czasem straconym dla życia duchowego. Człowiek
powinien wtedy wzrastać w coraz pełniejszym powierzaniu się Bogu i pogłębianiu
znajomości praw, którymi rządzi się życie wewnętrzne. W stanie strapienia mamy
skłonność koncentrować się na sobie i użalać się nad naszą trudną sytuacją, stąd też
św. Ignacy zachęca nas, aby nasze doświadczenia odczytywać w perspektywie życia
wiary. Stan strapienia jest próbą, w której ukazuje się prawdziwość naszego
zaufania Bogu. Stan strapienia najlepiej odsłania braki naszej wiary. Bardzo szybko
przekonujemy się, że nasza wiara może być bardzo interesowna i zamiast na Bogu,
zależy nam bardziej na duchowych przyjemnościach, jakie daje np. modlitwa.
W stanie strapienia, gdy Bóg odbiera tę przyjemność, jednocześnie pyta nas:
Czy będziesz ze mną, nawet jeśli zabieram Ci tę wewnętrzną rozkosz bycia ze mną?
Czy modlisz się ze względu na mnie samego, czy na radości, które daję?
Jednym z największych niebezpieczeństw w życiu duchowym, któremu nierzadko
ulegają początkujący w nim, jest bowiem szukanie zadowolenia z własnych
wysiłków i osiągnięć duchowych. Nie zawsze jednak zadowolenie z siebie świadczy
o wielkim wzroście wewnętrznym, jak też przeciwnie, nie zawsze niezadowolenie
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z siebie oznacza cofnięcie się w życiu duchowym. Czas strapienia bardzo mocno
oczyszcza więc nasze motywacje w kroczeniu za Panem i nieraz skłania nas do
nawrócenia w tej kwestii.
Trzecia racja strapienia duchowego podana przez św. Ignacego wynika z tego,
abyśmy coraz bardziej uświadamiali sobie, że „wszystko jest darem i łaską Boga,
abyśmy w ten sposób nie przypisali sobie lub innym skutków pocieszenia (ĆD, 322).
Oznacza to, że poprzez strapienie Bóg chce nas nauczyć, że wszystko jest łaską
darmo daną, że w życiu wewnętrznym nic sobie sami nie bierzemy, ale wszystko
otrzymujemy. Stąd też nasza modlitwa powinna nieustannie przechodzić od prośby
do dziękczynienia. Właśnie w stanie strapienia lepiej rozumiemy, że nie jesteśmy
najemnikami oczekującymi zapłaty, jaką jest pociecha i dobre samopoczucie, ale że
jesteśmy oddanymi, choć nieużytecznymi sługami. Nie trzeba jednak bać się
strapienia przez które Bóg nas doświadcza, ponieważ dla tych, co naprawdę kochają
Boga, wszystko staje się pomocne do wzrostu. Tylko w ten sposób Pan Bóg może
nas ciągle rozwijać i wznosić na kolejne poziomy wiary. Wiara jest bowiem czymś
dynamicznym. Nie można powiedzieć sobie, że jestem już zadowolony z tego co
mam i to mi wystarczy. Całe nasze życie ma być nieustannym wzrostem wiary,
a dokonuje się to najskuteczniej w sytuacjach trudnych. Poznajemy wtedy prawdę
o sobie, uczymy się pokory, a jednocześnie nabieramy cnót i zaufania do naszego
Pana.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego. Ty sama przeszłaś drogę wiary
i doskonale wiesz, co to znaczy radować się i doświadczać bliskości Boga, jak
również wiesz, co znaczy cierpieć i stać pod krzyżem. Ucz nas spokojnego
i cierpliwego znoszenia trudnych chwil, abyśmy na wszystko umieli patrzeć
w perspektywie Zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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37. Rozeznawanie duchowe - taktyka
działania złego ducha
Data:

W naszych rozważaniach o rozeznawaniu duchowym chcemy przyjrzeć się
trzem regułom św. Ignacego, dzięki którym możemy rozpoznać działanie złego
ducha. Ta wiedza pomoże nam lepiej wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego,
demaskować pokusy złego i sprawniej rozprawiać się z nimi. Zanim przystąpimy
do ich rozważania, zwróćmy tylko uwagę na kontekst historyczny, w którym żył św.
Ignacy. Był to XVI wiek, nieco inne uwarunkowania społeczne, dlatego przykłady,
którymi się posługuje, mogą w dzisiejszych czasach budzić nawet lekki uśmiech na
twarzy. Wsłuchajmy się teraz z uwagą w jego cenne wskazówki.
1) Święty Ignacy „porównuje najpierw działanie złego ducha do zachowania się
pewnego typu kobiety zachłannej, narzucającej się i żądnej dominacji.
To porównanie wynika nie z jakiegoś negatywnego nastawienia św. Ignacego do
kobiet, ale z uważnej obserwacji życia. Nieprzyjaciel w zachowaniu się podobny jest
do kobiety w tym mianowicie, że siły ma słabe, ale chęć szkodzenia mocną.
Bo właściwością kobiety w czasie sprzeczki z jakimś mężczyzną jest tracić odwagę
i uciekać, jeśli mężczyzna stawia jej dzielnie czoło; a przeciwnie, jeżeli mężczyzna
zaczyna uciekać tracąc odwagę, wtedy gniew, mściwość i dzikość kobiety nie zna
granic, ni miary”. Podobnie – pisze Ignacy – „właściwością nieprzyjaciela jest
tracić siły i odwagę i uciekać ze swymi pokusami, jeżeli osoba ćwicząca się
w rzeczach duchownych stawia odważnie czoło pokusom nieprzyjaciela i działa
wręcz odwrotnie. A znów: jeśli osoba ćwicząca się zacznie się lękać i tracić odwagę
pod naporem pokus, wtedy nie ma na całej ziemi bestii bardziej dzikiej niż
nieprzyjaciel natury ludzkiej, w dążeniu do spełnienia swego przeklętego zamiaru
z niezmierną przewrotnością” (ĆD, 325).

128

Autor Ćwiczeń duchowych chce nam tutaj powiedzieć, że człowiek powinien
zachować się wobec złego ducha w sposób bardzo zdecydowany i jasny.
Najmniejsze niezdecydowanie i zamęt szatan wykorzystuje, aby wprowadzić
człowieka na swoje kręte drogi. Charakterystyczną cechą każdej pokusy jest stan
wewnętrznego zamieszania, niejasności, dwuznaczności i wątpliwości. Opierając
się na własnym doświadczeniu, możemy potwierdzić, że brak zdecydowania, brak
jasności wewnętrznej w czasie kuszenia był nieraz początkiem naszego grzechu. Zły
duch staje się tym silniejszy, im człowiek jest bardziej chwiejny. Kiedy człowiek
zachowuje się w sposób zdecydowany i jasny, trwa mocno przy Bogu, pokusa złego
ducha traci na sile i atrakcyjności. Gdy więc przychodzi pokusa, bez chwili zwłoki,
jak mieczem mamy ucinać każdą taką myśl. Jeśli natomiast wejdziemy w dialog
z pokusą, podobnie jak uczynili to nasi prarodzice w Raju – zawsze przegramy.
Reguła ta mówi nam również, że nigdy nie powinniśmy bać się złego ducha,
o ile trwamy mocno przy Bogu. Szatan nic nam wtedy nie może zrobić. Jedyne co
może, to straszyć i działać mocno w naszej wyobraźni zwłaszcza, gdy mu na to
pozwolimy, podczas gdy rzeczywistość jest inna – został on przecież pokonany na
krzyżu przez Jezusa Chrystusa, który dał nam moc stąpania po wężach i żmijach.
Te słowa niech zapamiętają sobie bardzo mocno osoby, które być może przesadnie
boją się naszego nieprzyjaciela. W Bogu zawsze jesteśmy bezpieczni i chronieni
Jego mocną ręką.
2) W kolejnej regule o sposobach działania złego ducha św. Ignacy, jakby dla
pewnej równowagi, porównuje działanie szatana do zachowania się mężczyzny.
Pisze tu, że „nieprzyjaciel zachowuje się jak uwodziciel, który chce pozostać
w ukryciu i nie chce być ujawnionym. Namawiając do złego córkę jakiegoś dobrego
ojca, albo żonę jakiegoś dobrego męża, chce, żeby jego słowa i namowy zostały
w tajemnicy”; a przeciwnie bardzo mu się nie podoba, gdy córka ojcu, lub żona
mężowi wyjawi jego zaloty. Wie wtedy, że jego starania nie będą skuteczne,
bo zostanie zdemaskowany. Tak samo też działają pokusy w naszym życiu: szatan
chciałby, abyśmy nikomu nie wyjawiali, co się dzieje w naszym sercu, zwłaszcza
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spowiednikowi i osobom, które mają dobre rozeznanie w sprawach duchowych.
Otwartość i szczerość w kierownictwie duchowym daje nam jasność widzenia
naszej sytuacji. Św. Ignacy mocno wierzył, że poprzez otwartość człowieka przed
przedstawicielem Kościoła w sposób szczególny działa Bóg. Dobre korzystanie
z kierownictwa duchowego daje nam tę wewnętrzną pewność, iż nie kierujemy się
jakimiś

nieuporządkowanymi,

nieświadomymi

motywami

wewnętrznymi,

ale rzeczywistym pragnieniem odkrywania Boga i Jego woli.
3. W trzeciej regule mówiącej o działaniu złego ducha św. Ignacy odwołuje się do
swojego długoletniego doświadczenia żołnierza w służbie króla ziemskiego.
„Nieprzyjaciel zachowuje się także jak wódz na wojnie, gdy chce jakiś gród
zwyciężyć i złupić. Wódz bowiem lub dowódca wojskowy, rozbiwszy obóz
i zbadawszy siły i środki obronne jakiegoś zamku, atakuje go od strony najsłabszej.
Podobnie i nieprzyjaciel natury ludzkiej krąży i bada ze wszech stron wszystkie
nasze cnoty teologiczne, kardynalne i moralne, a w miejscu, gdzie znajduje naszą
największą słabość i brak zaopatrzenia ku zbawieniu wiecznemu, tam właśnie nas
atakuje i stara się nas zdobyć” (ĆD, 327). „W walce duchowej to nie my wybieramy
miejsce walki i rodzaj broni, ale zły duch atakuje nas sam z najsłabszej strony
i najbardziej skuteczną bronią. Trzeba nam dobrze znać siebie samych, nasze
słabości, szczególnie słabości w wierze, aby być nieustannie uzbrojonymi przeciw
atakom złego ducha”. Każdy z nas ma swoją piętę Achillesa, swój słaby punkt,
od którego zazwyczaj szatan rozpoczyna kuszenie. Znając go, powinniśmy właśnie
od niego zacząć pracę nad sobą, zwłaszcza w takich okresach, jak Wielki Post czy
Adwent. Dzięki temu wzmocnimy nasze duchowe zabezpieczenia i utrudnimy
nieprzyjacielowi sprowadzenie nas na drogę grzechu.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, od Ciebie chcemy się uczyć dobrego
rozeznawania spraw duchowych i demaskowania szatańskich pokus. Wierzymy,
że Ty, która depczesz głowę węża, masz moc, by wyprosić nam ten dar i strzec nas
od szatańskich pokus. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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38. Rozeznawanie duchowe –
roztropność
Data:

Jednym z zadań Ducha Świętego jest bycie przewodnikiem dla każdego
z nas i dla całego Kościoła. Zmartwychwstały Jezus w Księdze Apokalipsy wiele
razy powtarzał: „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów” (Ap
2, 5). Duch Święty zatem prowadzi bezpieczną drogą Kościół i każdego z nas do
portu zbawienia, trzeba tylko ciągle uczyć się wsłuchiwać w Jego głos. Można to
porównać do „kogucika” na wieżach niektórych budynków, który obraca się tam,
skąd wieje wiatr. Tak też Duch Święty – symbolizowany również przez wiatr,
prowadzi nas tam gdzie chce.
Jak wsłuchiwać się w Jego głos i odróżniać Jego wolę od naszej woli i od podstępów
złego ducha? Przedstawiliśmy to pokrótce w ostatnich katechezach. Zawsze istnieje
niebezpieczeństwo złego rozeznania, bo jesteśmy tylko ludźmi, możemy się
pomylić, a szatan tylko czeka, jak nas zwieść swoimi pokusami. Przykładem tego
jest historia pewnego mężczyzny, który słysząc na rekolekcjach słowa: „zostaw
przed Bogiem to, co uniemożliwia ci bycie szczęśliwym” podszedł do księdza
i zapytał, czy może zostawić swoją żonę, bo przez nią nie może być szczęśliwym.
Aby zatem uniknąć takich sytuacji i nieporozumień oraz Duchowi Świętemu nie
przypisywać tego, co od Niego nie pochodzi, przyjrzymy się w kolejnych
katechezach czterem strażnikom dobrego rozeznawania. Są to: zdrowy rozsądek,
posłuszeństwo Kościołowi, kierownictwo duchowe i Maryja. Pomogą nam oni
bezpiecznie i dobrze poddawać się prowadzeniu Ducha Świętego.
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że pierwszą instancją, która pozwala nam
dokonywać mądrych wyborów w naszym życiu, jest nasze sumienie. „Człowiek
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roztropny, słuchając swojego sumienia moralnego, może usłyszeć w nim głos Ducha
Świętego, który mówi” (KKK 1777). Dowiadujemy się tam również, że
otrzymaliśmy od Boga pewną mądrość i zdolność, aby „interpretować nasze
doświadczenia i znaki czasów właśnie poprzez cnotę roztropności, dzięki radom
osób godnych zaufania oraz pomocy Ducha Świętego i Jego darów” (KKK 1788).
Przyjrzyjmy się kilku podstawowym zasadom, które pomogą nam w praktyce
dokonywać dobrych wyborów. Jedna z nich brzmi: Najpierw rozeznanie rozumowe,
później duchowe.
Zasada ta chroni nas przed zbytnim subiektywizmem i emocjonalnością w ważnych
wyborach życiowych, wypływających z naszej wiary. Niektórzy co pobożniejsi
ludzie swoje wybory argumentują słowami: „Bóg mi powiedział, że mam kupić
nowy samochód” albo „Na modlitwie rozeznałem, że powinienem ożenić się
z Jolką”. Ile jednak jest w tym Boga, a ile nas samych? Intencja słuchania Boga we
wszystkim jest oczywiście bardzo piękna i szlachetna. Tak powinien chcieć
postępować każdy wierzący chrześcijanin. Nie wykluczamy również tego, że Bóg
w ten sposób działa i ktoś może mieć z Nim tak bliską relację, że w jakiś sposób
słyszy Jego głos. Pamiętamy jednak z reguł rozeznawania świętego Ignacego, że zły
duch może również przybierać postać anioła światłości i w ten sposób nas zwodzić.
Jeśli zatem chcemy dobrze rozeznawać nasze decyzje i wybory, które podejmujemy
na modlitwie, powinniśmy nauczyć się pewnej kolejności rozeznawania. Jest ona
bardzo często „kubłem zimnej wody” i sprowadza nas szybko na ziemię pokazując,
czy jest to głos Boga, czy nie. Wszystko dzięki cnocie roztropności i zdrowemu
rozsądkowi, który dał nam Pan Bóg jako podstawowe narzędzie rozeznawania.
Trzeba sobie najpierw zadać dwa pytania: Czy jest to zgodne z Bożymi
przykazaniami? Oraz czy jest to zgodne z moim powołaniem? Dopiero pozytywna
odpowiedź na oba pytania uprawnia nas, by szukać odpowiedzi na modlitwie lub
w Słowie Bożym. Jeśli zatem mężczyzna, którego przykład przywoływaliśmy na
początku katechezy, słysząc kazanie księdza rozeznaje, że Duch Święty chce, aby
zostawił swoją żonę, by być szczęśliwym – jest to oczywiście naruszenie VI
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przykazania i na 100% Bóg nie chciałby, aby ktoś łamał Dekalog. Nie ma co dalej
rozeznawać, bo to rozeznanie na pewno nie pochodzi od Boga.
Podobnie, jeśli np. świeżo nawrócona kobieta, która jest żoną i matką, ma w sobie
wielkie pragnienie, aby co tydzień jeździć na rekolekcje lub angażować się tak
we wspólnotę modlitewną, że mąż i dzieci czuliby się zaniedbani – rozsądek
podpowiada, że jest to niezgodne z jej powołaniem i Pan Bóg również tego na
pewno nie chce. Zwróćmy uwagę, że rozeznanie nie ogranicza się tylko do wyboru
między rzeczami dobrymi i złymi (jak w pierwszym przypadku), ale najwięcej
problemów mamy, gdy musimy wybrać między czymś dobrym a jeszcze lepszym.
Bardzo często jednak zdrowy rozsądek pomaga nam właściwie rozeznać, czy dane
natchnienie pochodzi od Boga, czy nie.
Katechizm Kościoła Katolickiego podpowiada nam również inne wskazówki,
mające ułatwić dokonanie dobrych wyborów. Jedna z nich brzmi: Nigdy nie jest
dopuszczalne czynienie zła, by wynikło z niego dobro. Oznacza to, że cel nie
uświęca środków. Nawet jeżeli chcemy osiągnąć coś dobrego, nie możemy uciec
się do grzechu. Jeśli np. kobieta chce nawrócić męża, nie może go okłamywać,
że idzie na spotkanie modlitewne. Taka postawa gwarantuje nam czystość,
przejrzystość zamiarów i dzięki niej spływa na nas błogosławieństwo związane
z czystym sercem.
Inną regułą jest tzw. "złota zasada": „Wszystko... co byście chcieli, żeby wam ludzie
czynili, i wy im czyńcie!” (Mt 7, 12)55. Jest to bardzo prosty wzorzec do
naśladowania. Kiedy mamy wątpliwości co do naszego czynu, trzeba sobie zadać
pytanie: czy ja chciałbym, aby mnie tak potraktowano? Kiedy więc, rzekomo w imię
dobra twojego kolegi, obgadujesz go z kimś innym, zastanów się, czy chciałbyś być
na jego miejscu. To bardzo pomaga dokonywać słusznych wyborów.
Pamiętajmy więc zawsze o zdrowym rozsądku, aby najpierw pytać, czy to jest
zgodne z przykazaniami, z moim powołaniem, czy nie posługuję się niegodziwymi
środkami i czy chciałbym być tak potraktowany?
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Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, wypełniona Jego mądrością
i roztropnością. Daj nam prawe i szlachetne sumienie, abyśmy mieli w sobie
mądrość do dokonywania mądrych wyborów w naszym życiu. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
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39. Rozeznawanie duchowe posłuszeństwo Kościołowi
Data:

Kolejnym strażnikiem i weryfikatorem tego, czy nasze wewnętrzne
natchnienia są natchnieniami Ducha Świętego, jest poddanie ich pod rozeznanie
Kościoła. Ewangelie przekazują nam, że Piotr i Jego następcy posiedli szczególny
dar nieomylności w kwestiach najważniejszych prawd wiary. Jezus powiedział do
Piotra: „Prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj
twoich braci” (Łk 22, 32). Pamiętamy też o władzy kluczy, jaką Jezus przekazał
Księciu Apostołów: „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół
mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19).
Od samego początku Kościoła uczniowie traktowali św. Piotra jako ostateczny
autorytet w kwestii wiary i poddawali Jemu pod rozeznanie swoje duchowe
przeżycia. Pierwszym przykładem tego jest bieg Piotra i Jana do grobu Pańskiego
(J 20). Pamiętamy, że pierwszy dobiegł Jan, ale przed samym wejściem do grobu
zatrzymał się i ustąpił pierwszeństwa Piotrowi. W symbolice kościelnej osoba Jana
kojarzona była zawsze z osobami i ruchami odnowy Kościoła, związanymi
z kręgami charyzmatycznymi. Jan to ktoś, kto prawdy wiary pojmuje bardziej
sercem niż rozumem, szybciej odczytuje i rozumie natchnienia Ducha Świętego,
dlatego pierwszy przybiega do Pańskiego grobu. Piotr natomiast – jako starszy, był
zawsze traktowany jako Kościelna hierarchia. I choć dobiega później, Jan ustępuje
mu miejsca i czeka na Jego potwierdzenie, że grób jest naprawdę pusty.

135

Podobny schemat będzie przewijał się jeszcze wiele razy w Dziejach Apostolskich
i listach św. Pawła. Przykładem tego będą chociażby uczniowie z Emaus (Łk 24),
którzy

w nadzwyczajnych

okolicznościach

spotkali

i

rozpoznali

zmartwychwstałego Pana. I choć doświadczyli żywego Jezusa i byli zapewne
przekonani o tym, że go spotkali, pierwsze co zrobili, to wracając do Jerozolimy,
wstąpili do Wieczernika, gdzie przebywali Apostołowie wraz z Piotrem. Tam
usłyszeli: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi” (Łk 34, 24).
Mogli wtedy odetchnąć z ulgą, że to, co ich spotkało w drodze do Emaus nie było
tworem ich wyobraźni, czy diabelskim podstępem.
Popatrzmy

jeszcze

na

św.

Pawła

Apostoła.

Wprawdzie

spotkał

On

Zmartwychwstałego Pana pod Damaszkiem, lecz zanim rozpoczął swoją misję, udał
się do Jerozolimy do Piotra, aby sprawdzić, czy nie biegł na próżno i po
błogosławieństwo pierwszego Papieża (Ga 2).
Wszystkie te biblijne historie pokazują nam, że Pan Bóg jest naprawdę obecny,
zarówno pośród tych którzy osobiście Go spotykają na modlitwie, jak też
w hierarchii Kościoła. Między tymi dwoma formami posługiwania nie ma nigdy
sprzeczności, o czym przypomina najnowszy List Kongregacji Nauki Wiary
o relacjach między darami charyzmatycznymi i hierarchicznymi dla życia i misji
Kościoła. Czytamy w nim (8): „Kto otrzymał dar prowadzenia Kościoła, ma także
obowiązek czuwania nad dobrym korzystaniem z innych charyzmatów tak, by
wszystko razem pracowało dla dobra Kościoła i jego ewangelizacyjnej misji,
wiedząc, że to Duch Święty rozdaje dary charyzmatyczne każdemu tak, jak chce
(por. 1 Kor 12, 11). Ten sam Duch obdarowuje hierarchię Kościoła zdolnością
rozeznawania autentycznych charyzmatów, przyjmowania ich z radością
i z wdzięcznością, szczerego zachęcania do ich wykorzystywania i towarzyszenia
z ojcowską czujnością”.
Widzimy więc, że każdą wątpliwość w wierze czy w naszym życiu duchowym
powinniśmy rozstrzygać u kompetentnej władzy kościelnej. Może to być,
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w zależności od okoliczności – ksiądz z parafii, spowiednik (o czym dowiemy się
w kolejnej katechezie) czy biskup. Mają oni zarówno przygotowanie teologiczne,
jak i pewien szczególny dar pomocy i towarzyszenia w naszym rozeznawaniu.
Kiedy im zaufamy i poddamy się ich rozeznaniu, zawsze będziemy mogli czuć się
bezpiecznie.
Wydaje się, że dziś mamy z tym problem, ponieważ coraz więcej osób korzysta
z internetu i słucha rozmaitych konferencji o wierze. Zdarza się niestety, że różni
księża mają różne zdanie w pewnych kwestiach i w głowach wiernych pojawia się
zamęt. Niekiedy przełożeni tych księży, mając pewne wątpliwości teologiczne lub
widząc naukę niezgodną z doktryną Kościoła, nakazują im zaprzestanie nauczania.
Podobnie dzieje się nieraz z pewnymi charyzmatycznymi kapłanami, którzy
prowadzą Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Nieraz przełożony ma pewne
wątpliwości co do jego posługi, bywa też, że struktury kościelne nie są
przystosowane do nowych rzeczy, które Duch Święty działa w Kościele. W związku
z tym, Kościół nieraz potrzebuje czasu na wyjaśnienie wątpliwości i może nawet
zabronić wiernym udziału w pewnych nabożeństwach, czy grupach modlitewnych.
Mówi się, że młyny kościelne mielą powoli, dlatego czas i posłuszeństwo to zawsze
sprawdzian tego, czy dzieło jest Boże, czy nie. Tak było w przypadku chociażby św.
ojca Pio, czy siostry Faustyny. Wiemy, że wyprzedzając swoją epokę, byli nieraz
niezrozumiani przez hierarchię, ale zawsze z pokorą poddawali się ich rozeznaniu
i dzięki temu osiągnęli wielką świętość. Inaczej natomiast postępowali schizmatycy,
tacy jak Marcin Luter, którzy chcieli reformować Kościół, ale po swojemu,
sprzeciwiając się biskupom. Każdy taki bunt przeciw władzy powodował niszczenie
jedności.
Podobnie rzecz się ma, gdy biskup przenosi księdza z jednej parafii na drugą.
Ma w tym swoje plany uważając, że dany kapłan jest potrzebny kolejnej wspólnocie
lub na innym stanowisku. Rozeznał to w Duchu Świętym i ze swoimi
współpracownikami, troszcząc się przede wszystkim o dobro Kościoła. Pamiętajmy,
że każdy ksiądz w momencie święceń przyrzekał swojemu biskupowi cześć
137

i posłuszeństwo. Naszą postawą powinno być wtedy zaufanie, a nie bunt. Trzeba się
pokornie zdać na osąd Księdza Biskupa i przyjąć Jego wolę.
Nabierzmy więc dziś jeszcze większego zaufania i miłości do Kościoła, niech nam
to wyprosi Matka Boża.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego i Matko Kościoła. Wierzymy, że Duch
Święty bezpiecznie prowadzi Kościół – Łódź Piotrową do przystani prawdy
i zbawienia. Nie daj nam zwątpić w to i naucz nas jeszcze bardziej ufać Kościołowi,
Papieżowi, Biskupom i całej hierarchii. Niech tak się stanie przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
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40. Rozeznawanie duchowe –
kierownictwo duchowe
Data:

Wielką pomocą na drogach duchowego rozwoju jest posiadanie duchowego
kierownika. Coraz więcej osób w Kościele pragnie dzisiaj świadomie rozwijać
swoją wiarę. Tacy ludzie w pewnym momencie odkrywają, że bardzo potrzebny jest
im ktoś, kto poprowadzi dalej i zobiektywizuje ich życie duchowe. Taka forma
współpracy, najczęściej ze stałym spowiednikiem nazywa się kierownictwem lub
towarzyszeniem duchowym. Przyjrzyjmy się dziś temu ważnemu zagadnieniu
i zobaczmy, czy ktoś taki nie przydałby się również nam.
Kierownik duchowy to osoba, najczęściej ksiądz (choć zdarzają się również
doświadczeni ludzie świeccy), która pomaga rozeznawać to, co się dzieje z nami
w przestrzeni duchowej. Powinien to być ktoś, kto ma za sobą doświadczenie w
życiu duchowym, w modlitwie i obiektywnie patrzy na nasze życie. Choć przyjęło
się mówić o takiej instytucji – kierownictwo duchowe, dziś coraz częściej mówimy
raczej o towarzyszeniu duchowym. Słowo kierownictwo zakłada bowiem, że ktoś
kogoś (kimś) kieruje, a więc w pewnym stopniu wyręcza, czy wprost rozkazuje,
co ma robić. Towarzyszenie jest natomiast dużo lepszym słowem, bo wskazuje na
istotę tej duchowej pomocy: ma to być właśnie towarzyszenie i pomaganie
w rozeznawaniu duchowych natchnień i w rozumieniu tego, co się z nami dzieje.
Najczęściej łączy się tę posługę z sakramentalną spowiedzią. Z pewnością każdy
z nas ma doświadczenie spowiedzi, najczęściej przed świętami, na którą się czeka
w długiej kolejce, wyznaje się swoje grzechy, a ksiądz ze względu na liczbę ludzi
ogranicza się do bardzo krótkiej, ogólnej nauki. Są oczywiście ludzie, którym taka
forma spowiedzi bardzo pasuje, bo traktują ten sakrament jedynie jako jeden
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z przedświątecznych obowiązków. Jeśli natomiast chcemy skorzystać z pełni tego
sakramentu, dobrze jest przyjść na spokojnie, bez pośpiechu i przede wszystkim
z takim nastawieniem, że ksiądz w konfesjonale może mi pomóc zrozumieć moje
życie i pokazać co zrobić, by wiernie iść za Bogiem.
Najbardziej ambitną formą korzystania z sakramentu pokuty i pojednania jest
natomiast sytuacja, gdy nie musimy za każdym razem opowiadać księdzu całej
historii życia, lecz prosimy go o stałe kierownictwo duchowe. W takim przypadku
ksiądz wie, że ma przed sobą osobę, która ma pragnienie duchowego rozwoju
i trzeba jej poświęcić więcej czasu. Z każdą kolejną spowiedzią osoba ta odsłania
przed kapłanem tajniki swojej duszy i on, prowadzony przez Ducha Świętego, nie
tylko udziela sakramentalnego rozgrzeszenia, lecz również towarzyszy i pomaga
w rozwoju ku świętości. Zadaniem księdza jest wtedy przede wszystkim
obiektywizacja naszych subiektywnych przeżyć. Może się zdarzyć, że ktoś np.
gorliwie modli się i ma wielkie pragnienie świętości. Przychodzi natomiast czas, w
którym nie odczuwa satysfakcji z modlitwy, różne rzeczy się nie układają i ktoś taki
ma ochotę poddać się. Niektórzy wtedy myślą, że robią coś źle, np. źle się modlą
i dlatego tak jest. Ksiądz, który ma doświadczenie w życiu duchowym wie, że jest
to klasyczny czas duchowego strapienia bądź oczyszczenia i poradzi, aby w takim
stanie trzymać się swoich postanowień, nie poddawać się, ponieważ Pan Bóg przez
te oschłości zaprasza duszę do wejścia na kolejny szczebelek bliskości z Nim.
Gdyby ktoś został z tym sam, prawdopodobnie poddałby się. Gdy natomiast ma
mądrego kierownika, który mówi: na tym duchowym etapie jest to jak najbardziej
normalny stan, to wręcz oznacza, że wszystko idzie dobrze i nie poddawaj się – taka
porada wlewa nadzieję i dalszą chęć pracy nad sobą.
Posiadanie kierownika duchowego w naturalny sposób mobilizuje człowieka do
systematycznej pracy nad sobą. Pamiętamy jedną z reguł świętego Ignacego, która
mówi, że zły duch bardzo lubi, kiedy przed mądrą osobą nie odsłaniamy swojego
wnętrza. Może więc tak się zdarzyć, że ktoś ma problem z jednym grzechem
i wprawdzie spowiada się z niego, lecz za każdym razem u innego spowiednika.
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Oczywiście, sakrament jest skuteczny, zwłaszcza gdy na poważnie traktujemy pracę
nad sobą i postanowienie poprawy. Jednak jeśli mamy jednego spowiednika, który
nas zna – to zawsze dodatkowo mobilizuje, żeby coś ze sobą zrobić i naprawdę
podjąć pracę nad swoim wnętrzem, by nie przychodzić ciągle z tym samym do
konfesjonału. On z pewnością, gdy trzeba – pocieszy, doradzi i doda otuchy, ale gdy
będzie trzeba – również będzie stanowczy i wymagający, mobilizując nas do
większego starania.
Czy każdy powinien mieć takiego duchowego towarzysza? Oczywiście nie ma
takiego obowiązku, jednak kierownictwo duchowe w niezwykły sposób przyspiesza
nasz duchowy rozwój. Wystarczy poczytać chociażby Dzienniczek siostry Faustyny
by zobaczyć, z jaką szczerością i otwartością serca Faustyna dawała się prowadzić
swojemu kierownikowi i jak wiele razy Jezus w objawieniach potwierdzał, że działa
przez spowiednika.
W jaki sposób zatem znaleźć taką osobę? Najprościej udać się ze spowiedzią kolejno
do kilku różnych księży i odnaleźć tego, którego porady najbardziej pomagają
w kroczeniu za Bogiem. Najlepiej wtedy pomodlić się do Ducha Świętego o światło
i poprosić księdza o takie kierownictwo. Jeśli ksiądz się zgodzi, warto wtedy ustalić
harmonogram spowiedzi czy rozmów (np. raz w miesiącu), a następnie być
posłusznym jego poleceniom, próbując odkrywać w tym Bożą wolę i światło na
drogach naszego życia.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Ty jesteś dla nas wzorem pięknego
i głębokiego życia duchowego. Bądź dla nas przewodniczką na drodze do świętości
i otocz opieką tych z nas, którzy chcą się poddać prowadzeniu Twojego syna na
drodze sakramentu pokuty i pojednania oraz duchowego kierownictwa.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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41. Rozeznawanie duchowe –
Maryja
Data:

Wchodząc w głębokie życie modlitewne i zażyłość z Duchem Świętym,
powinniśmy jednocześnie zaprzyjaźnić się z osobą Maryi. Doświadczenie Kościoła
pokazuje, że tam gdzie ludzie mieli głębokie i gorące nabożeństwo do Niej, nigdy
nie pobłądzili. I odwrotnie – tam, gdzie odrzucano Matkę Bożą i cześć dla niej, tam
mnożyły się herezje, błędy i odejścia od Kościoła. Przyjrzyjmy się dziś Jej osobie
i zastanówmy się, dlaczego ci, którzy oddają się pod Jej opiekę, mogą liczyć na to,
że będą kroczyć w swoim życiu właściwą drogą.
Jednym z tytułów Maryi, który przywołujemy w modlitwie na zakończenie naszych
katechez, jest „Oblubienica Ducha Świętego”. Jest to bardzo ciekawy tytuł,
ponieważ pokazuje, w jakiej relacji Maryja znajduje się z Trzecią Osobą Trójcy
Świętej. Jeśli popatrzymy na jej relację z Bogiem Ojcem i z Jezusem Chrystusem
odkryjemy, że Maryja w całej historii świata i zbawienia jest naprawdę kimś
wyjątkowym i niepowtarzalnym. W relacji do Boga Ojca jest bowiem Jego córką
i stworzeniem, dla Jezusa Chrystusa jest Matką, z Duchem Świętym jest natomiast
w tak bliskim związku, że Kościół nazywa ją Oblubienicą, czyli Małżonką Ducha
Świętego. Nikt z ludzi na ziemi nigdy nie miał takiej relacji z Nim, ponieważ Ona
jako jedyna została nazwana przez Niebo „pełna łaski”. Tak nazwał ją Anioł
podczas zwiastowania, co my powtarzamy w każdej modlitwie mówiąc „łaski
pełna”. Zanim jednak dojdziemy w rozważaniach do wydarzenia zwiastowania,
uporządkujmy nieco nasze spojrzenie na relację Maryi z Duchem Świętym.
Biblia i Tradycja Kościoła mówi nam, że Maryja miała co najmniej trzy ważne
momenty w swoim życiu, podczas których zstąpił na Nią Duch Święty.
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Po raz pierwszy wypełnił Ją w momencie jej poczęcia. Kościół wierzy, że wtedy,
na mocy przyszłych zasług Jezusa, została całkowicie oczyszczona z każdego
grzechu, dlatego nazywamy ją Niepokalanie Poczętą – poczętą bez grzechu. Działo
się to za sprawą Ducha Świętego. Duch Boży zstąpił na Nią w takiej pełni i obfitości,
że zachował Ją od każdego grzechu i napełnił Ją całkowicie Sobą.
Drugie zesłanie dokonało się podczas zwiastowania. Wtedy to – jak pamiętamy –
Duch Święty zstąpił na Nią tak mocno, że Słowo stało się w Niej Ciałem.
Namacalnym owocem działania Ducha Świętego stał się Jezus Chrystus, wcielony
w Jej łonie Bóg i Człowiek. To właśnie dlatego Maryja została wcześniej uświęcona
mocą Ducha Świętego, aby Syn Boży miał godne naczynie, aby przyjść
na ziemię.
Trzecie zesłanie Ducha Świętego dokonało się u Maryi w dzień Pięćdziesiątnicy.
Owocem tego zstąpienia stał się Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa. Ta bowiem,
która jest Matką ziemskiego Jezusa, musiała również zostać matką Jego
Mistycznego Ciała, które tworzy każdy z nas. Tę misję otrzymała wcześniej
od swojego Syna na Krzyżu: „oto Matka Twoja”.
Skoro już wiemy, jak bardzo Maryja zjednoczona jest z Duchem Świętym,
zastanówmy się, w jaki sposób ma to wpływ na nasze życie duchowe. Otóż, skoro
Ona cała jest wypełniona Duchem Świętym, oznacza to, że nie ma w Niej miejsca
dla ducha kłamstwa, fałszu czy zwodzenia. Pisze o tym wielki czciciel Maryi –
św. Ludwik Grignion de Montfort:
„Jeśli wierzący wchodzi w głębokie nabożeństwo do Maryi i „pozwala się w Niej
urabiać, otrzymuje wszystkie rysy Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga,
i to delikatnie oraz odpowiednio do słabości ludzkiej, bez wielu trudów i pracy;
w sposób pewny, bez obawy złudzeń, albowiem zły duch nigdy nie miał i nigdy
nie będzie miał przystępu do Maryi, świętej i niepokalanej i bez najmniejszej
skazy grzechu”.
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Św. Ludwik zwraca zatem uwagę na trzy ważne sprawy. Po pierwsze, w Maryi Duch
Święty zostawił nam wzorzec, niejako formę idealnego człowieczeństwa.
Jeśli zastanawiamy się jak ma wyglądać idealna relacja człowieka z Bogiem – mamy
patrzeć na Maryję. Ona była zawsze posłuszna Bożej woli, święta, bez grzechu, bez
najmniejszej skazy. Po drugie, kiedy ktoś wchodzi w głęboką relację z Maryją,
oddaje się jej w opiekę i Ona zaczyna pracować nad naszym życiem duchowym.
Pełna Ducha Świętego formuje nas wtedy, oczyszcza i dzieli się swoimi łaskami
z nami. W innym miejscu św. Ludwik powie, że ten kto ma nabożeństwo do Maryi,
bardzo szybko otrzymuje wszystkie Jej cnoty, Jej łaski, Jej czystość, wierność,
pobożność i każdy inny dar. Otrzymuje to również w dużo prostszy, trwalszy
i skuteczniejszy sposób, niż próbowałby sam wzbijać się na wyżyny duchowego
życia. Po trzecie, dzięki temu, zły duch nigdy nie miał i nie będzie miał przystępu
do Maryi, ten kto współpracuje z Nią jest chroniony przez Nią samą. Nasze życie
duchowe jest wtedy w bardzo bezpiecznych rękach, ponieważ Ona ukrywa nas
w głębi swego serca, przez co stajemy się niewidzialni dla sił Nieprzyjaciela.
I choć próbuje on nam zaszkodzić w naszym rozwoju, stawiając przed nami ciągłe
pokusy i zasadzki, jesteśmy w Jej sercu naprawdę bezpieczni.
Z tego powodu, wszędzie tam, gdzie modlimy się do Ducha Świętego, powinniśmy
również wzywać opieki Maryi. Nasi bracia protestanci wprawdzie modlą się do
Ducha Świętego, lecz odrzucają pobożność maryjną. Nic dziwnego, że są dużo
bardziej narażeni na działanie szatana i wiele ich modlitw i praktyk duchowych
budzi wątpliwości. Nie idźmy tą drogą. Niech naszą modlitwą będzie dziś
starodawny hymn ku czci Maryi, który mówi nam, że jest Ona dla nas najprostszą
ścieżką do Nieba.
Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo Morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
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Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący,
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem, z świata podziwieniem,
uczczona Gabryjela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
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42. Charyzmaty Ducha Świętego –
pierwotny Kościół
Data:

Oprócz owoców Ducha Świętego, którym poświęciliśmy ostatnio dużo
czasu, Duch Święty chętnie udziela również swoich charyzmatów. Dziś coraz
częściej mówi się w Kościele o tzw. charyzmatykach, a więc ludziach, którzy
posiadają pewne nadzwyczajne moce czynienia cudów, zwłaszcza uzdrawiania.
Czy rzeczywiście jest to prawidłowa definicja charyzmatów i charyzmatyków?
Przekonamy się o tym w kilku kolejnych katechezach.
Samo słowo „charyzmat” wywodzi się z języka greckiego i oznacza „działanie
łaski” albo „hojny dar łaski”. Wszędzie, gdzie w Biblii jest mowa o charyzmatach,
akcentowana jest hojność Boga, darmowość łaski i nadprzyrodzone działanie Ducha
Świętego, aby uzdolnić daną osobę do podjęcia konkretnego zadania dla dobra
Kościoła. Dlatego Sobór Watykański II, bazując na nauczaniu św. Pawła uczy nas,
że Duch Święty udzielając każdemu, jak chce (1 Kor 12, 11) swoich darów,
rozdziela między wiernych wszelakiego stanu także szczególne łaski (Lumen
Gentium 12). Już na samym początku zapamiętajmy, że charyzmaty nie tyle służą
naszemu osobistemu uświęceniu, ale są dane przez Ducha Świętego dla pożytku
wspólnoty, o czym pisze święty Piotr w swoim liście: „Jako dobrzy szafarze
różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy z was
otrzymał” (1 P 4, 10). Jeśli zatem ktoś pragnie służyć Kościołowi i swoim braciom
– otwiera się na działanie Ducha Świętego, który do każdej misji daje potrzebne
łaski, aby ją dobrze wypełnić.
W Słowie Bożym, które opisuje nam życie pierwotnego Kościoła, znajdujemy
przykłady wielu darów i posług danych przez Ducha Świętego. Specjalistą w tej
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kwestii jest święty Paweł, który w 12, 13 i 14 rozdziale Pierwszego Listu
do Koryntian naucza o charyzmatach i o tym, jak się nimi poprawnie posługiwać.
Swój wykład zaczyna od słów „Nie chciałbym bracia, byście nie wiedzieli o darach
duchowych” (1 Kor 12, 1), a później wręcz prosi swoją wspólnotę, by troszczyła
i starała się o te dary, w sposób szczególny o miłość, gdyż to ona ma być naszym
jedynym motywem i celem działania. Wróćmy jednak do naszej wiedzy
o duchowych darach. Wydaje się, że podobnie jak za czasów Apostoła, dziś wciąż
wielu ludzi jest kompletnie nieświadomych znaczenia darów duchowych, a nawet
ich istnienia. Różnica jednak polega na tym, że Kościół w Koryncie niektórych
darów nadużywał, co rozbijało porządek spotkań modlitewnych, natomiast dzisiaj
charyzmatów prawie w naszych kościołach się nie praktykuje. Istnieje kilka
wyjaśnień tego zjawiska i żeby to zrozumieć, musimy poznać kilka faktów
historycznych, jak kształtowała się świadomość charyzmatów i duchowych darów
w Kościele.
Lektura całości listów św. Pawła prowadzi do wniosku, że w założonych przez niego
Kościołach, łaski Ducha Świętego są częścią codziennego doświadczenia i nie ma
nawet przesłanek, które pozwalałyby podzielić je na zwyczajne i nadzwyczajne.
Głoszeniu Pawła towarzyszą znaki, sam mówi językami lepiej niż pozostali i ma
widzenia. Dokonuje uzdrowień a nawet wskrzeszenia młodzieńca, który wypadł
z okna w czasie jego kazania. Wiele razy podkreśla również, że wysoko ceni dary
Ducha Świętego. Podobnie św. Piotr, św. Jan i inni Apostołowie. Głoszonej im
Ewangelii towarzyszą znaki mocy i uzdrowienia, które mają za zadanie
potwierdzenie prawdziwości głoszonej nauki. Dodatkowo, Słowo Boże podkreśla,
że te dary nie są zarezerwowane dla jakiejś wybranej grupy ludzi, lecz udzielane są
każdemu z członków Ciała Chrystusa. Mało tego, nie tylko nikt nie zostaje z nich
wyłączony, ale posługiwanie się danej osoby otrzymanym darem, jest ważne dla
budowania całego Ciała Chrystusa.
Podobne doświadczenia miał Kościół w II wieku, o czym zaświadcza św. Ireneusz.
Pisze on m.in. tak: „Jak słyszymy, wielu braci ma w Kościele charyzmaty prorocze.
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Za sprawą Ducha mówią rozmaitymi językami, odsłaniają skrytości ludzkie, o ile to
pożyteczne, i objaśniają tajemnice Boże3”. Ireneusz wspomina również o licznych
wskrzeszeniach, których dokonano po poście i modlitwie wspólnoty i opisuje życie
Kościoła swoich czasów w sposób przypominjący zakończenie Ewangelii św.
Marka (Mk 16): „Przeto prawdziwi uczniowie Jego, którzy od Niego otrzymali łaskę,
pełnią w imię Jego dla dobra reszty ludzi takie dziwy, do jakich każdy z nich dar
odebrał. Otóż jedni wypędzają demony rzeczywiście i prawdziwie, tak że często
ludzie uwolnieni od złych duchów wiarę przyjmują i wstępują do Kościoła. Inni
znów znają przyszłość, mają widzenia i mówią proroctwa. Inni zaś przez wkładanie
rąk leczą chorych i zdrowie im przywracają, a nawet, jak się powiedziało, i umarli
już powstali i żyli z nami przez wiele lat”4. Możemy się domyślać, że podobnie jak
u św. Pawła, byli wtedy w Kościele ludzie, którzy zarówno kwestionowali
te zjawiska, jak i nadużywali ich, o czym zaświadcza inny Ojciec Kościoła –
Euzebiusz z Cezarei.
W pewnym momencie historii, na początku IV wieku, te nadzwyczajne zjawiska
w Kościele zaczęły zanikać. Przyczyny tego upatruje się m.in. w jednej herezji –
montanizmie, który przyznawał charyzmatom zbyt wielką wartość. Pasterze
Kościoła zaczęli wtedy krytycznie i z wielkim dystansem odnosić się do tych
zjawisk, patrząc na nie przez pryzmat nadużyć. Inni znawcy historii mówią
natomiast, że zbiegło się to z czasem, kiedy chrześcijaństwo stało się religią
państwową w Cesarstwie Rzymskim i z powodu masowości doszło do obniżenia
dotychczasowych standardów przygotowania do sakramentów, a to z kolei
wpłynęło na stan wiary i otwartości na Ducha Świętego ówczesnych chrześcijan.
Jeszcze inni przyczyny zaniku tych zjawisk upatrują w tym, że Kościół widząc
zasięg chrześcijaństwa, poczuł się zbyt pewnie i zbyt łatwo dał się przekonać,
że wszyscy są zewangelizowani. Pamiętamy bowiem z Ewangelii, że te
nadzwyczajne znaki Ducha Świętego dzieją się zwłaszcza wtedy, kiedy Kościół

3
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Św. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses V, 6, 1.
Św. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses II, 32, 4.
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ewangelizuje. Czym innym jest bowiem pierwsza ewangelizacja, a czym innym
katechizacja, która powinna nastąpić po ewangelizacji. Jeśli dołączymy do tego
myślenie, jakie wkradło się również do Kościoła w czasie epoki oświecenia,
że wszystko da się wyjaśnić za pomocą rozumu oraz przekonanie, że te dary są
dostępne tylko wyjątkowym świętym – mamy pewne wyjaśnienie, dlaczego
w dzisiejszych czasach wielu nie wie o charyzmatach, nie uznaje ich, albo wręcz boi
się ich. Z tego powodu będziemy je przybliżać w kolejnych katechezach, a już teraz
pomódlmy się o otwartość naszych serc na Ducha Świętego.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, wzbudź w nas najpierw pragnienie
służby dla Kościoła. Ty jesteś wzorem służenia i zanoszenia Jezusa innym. Chcemy
takiej postawy uczyć się od Ciebie i tak jak Ty napełniać się mocą Ducha Świętego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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43. Charyzmaty – Nowa
Pięćdziesiątnica w Kościele
Data:

W ostatniej katechezie rozpoczęliśmy cykl poświęcony charyzmatom –
nadzwyczajnym, hojnym i darmowym darom Ducha Świętego, których chętnie
udziela On ludziom pragnącym służyć i nieść Chrystusa innym. Pokazaliśmy, że
dary Ducha Świętego były powszechnie stosowane w pierwotnym Kościele, gdzie
cuda, proroctwa, uzdrowienia, a nawet wskrzeszenia były na porządku dziennym
i działy się wszędzie tam, gdzie Kościół ewangelizował. W pewnym momencie te
dary jednak zanikły, jedni zaczęli je traktować jako zarezerwowane dla wielkich
świętych, inni przestraszyli się ich, a ogromna większość wierzących praktycznie
zapomniała o ich istnieniu.
Wiek XX i nasze współczesne czasy to niezwykła epoka w historii Kościoła, kiedy
Duch Święty sam na nowo odkrywa przed nami swoją moc i zaprasza nas do
korzystania z niej. Jeśli niejako z lotu ptaka spojrzymy na ostatnich sto lat,
dostrzeżemy niezwykle ciekawy splot różnych wydarzeń, prowadzących nas do
ponownego odkrycia osoby i darów Ducha Świętego.
Otóż pod koniec XIX wieku zauważamy coraz większe zainteresowanie Duchem
Świętym, zarówno w oficjalnym nauczaniu Kościoła, jak i oddolnie, u wielu
mistyków. Sobór Watykański I w 1870 r. nauczał, że „takie przyjęcie Ewangelii,
które wymagane jest do zbawienia, jest niemożliwe bez oświecenia i natchnienia
Ducha Świętego, który wszystkim daje słodycz przy skłonieniu się ku prawdzie
i przyjęciu jej”5. Następnie Elena Guerra – włoska błogosławiona, założycielka

5

Constitutio dogmatica de fide catholica, sesja 3, rozdział 3.
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Zakonu Sióstr Oblatek Ducha Świętego, ciesząca się wielkim uznaniem ze strony
papieża Leona XIII, jako swoją główną misję odczytała przywrócenie roli Ducha
Świętego do centrum życia chrześcijańskiego. Główny nacisk kładła nie tyle na
mocne postanowienia woli, co raczej na poddanie się obecności Bożego Ducha, aby
to On sam działał w sercu chrześcijanina. W wielu listach do papieża pisała m.in.
tak:
„Zaleca się tyle form pobożności, i słusznie, ale o tej pobożności, która
zgodnie z duchem Kościoła ma być pierwsza, milczy się. Praktykuje się tak
rozmaite nowenny, i słusznie, ale ta nowenna, którą z nakazu samego
Zbawiciela przeżyła Najświętsza Maryja Panna i Apostołowie, jest teraz
prawie zapomniana. Kaznodzieje wychwalają wszystkich świętych, i słusznie,
ale kto kiedy słyszy kazanie ku czci Ducha Świętego, który przecież kształtuje
świętych? Dlatego, Ojcze Święty, tylko Ty możesz sprawić, by chrześcijanie
wrócili do Ducha Świętego, aby Duch Święty wrócił do nas, by obalił
niegodziwe panowanie demona i udzielił nam oczekiwanej odnowy oblicza
ziemi. Oby się zaczęła nowenna Pięćdziesiątnicy! Oby tego roku z każdego
zakątka chrześcijaństwa wzniosły się jednomyślne i gorliwe modlitwy do
nieba, jak niegdyś w Wieczerniku jerozolimskim, aby zstąpił Boży Duch. Ileż
i jakich błogosławieństw i łask przyniosłyby nam takie modlitwy? A nasza
umiłowana Matka, Maryja – która była z Apostołami w tamte błogosławione
dni i tak wiele się z nimi modliła, czyż nie byłaby z nimi razem w naszym
Nowym Wieczerniku?”.
Nie trzeba było długo czekać i jeszcze w tym samym roku papież ustanowił
Nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, nawiązując do wzoru
modlitwy pierwotnego Kościoła. W specjalnym liście na tę okazję zachęcił do
naśladowania Apostołów, którzy „trwali jednomyślnie z Maryją, Matką Jezusa” (Dz
1, 14), czekając na „moc z wysoka” oraz na dary wszystkich charyzmatów.
Kolejnym owocem listów bł. S. Eleny była poświęcona Duchowi Świętemu
Encyklika Divinum illud munus z 1897 roku. Leon XIII pisze w niej m.in.:
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„Postanowiliśmy zwrócić się do Was na krótko przed uroczystością Zesłania Ducha
Świętego, Jego obecności i cudownej mocy, by napełniła ona zarówno cały Kościół,
jak i poszczególne dusze wspaniałą obfitością najwyższych charyzmatów”. Pisze
również: „Kościół jest jak najbardziej Bożym dziełem, czego najdobitniejszym
dowodem są charyzmaty, które zewsząd otaczają go świetnością i chwałą, zaś
sprawcą i dawcą ich jest Duch Święty”. Bardzo ważnym momentem był 1 stycznia
1901 roku. Papież Leon XIII idąc za natchnieniami bł. Eleny, w imieniu całego
Kościoła wyśpiewał hymn Veni Creator Spiritus (O Stworzycielu Duchu Przyjdź),
poświęcając
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w Stanach Zjednoczonych uczestnicy szkoły biblijnej jednego z metodystycznych
pastorów, po nałożeniu rąk i modlitwie doświadczyli łaski wylania Ducha Świętego,
którą dziś nazywamy chrztem w Duchu Świętym.
To doświadczenie rozprzestrzeniło się szybko w Stanach Zjednoczonych,
a następnie na całym świecie, porywając miliony ludzi do głębszej relacji z Duchem
Świętym. Pokazuje to z jednej strony, jak Duch Święty jest wolny w swoim
działaniu, z drugiej strony moc modlitwy wstawienniczej Papieża jako zwierzchnika
Kościoła.
To wydarzenie z udziałem papieża powtórzy się w 1959 roku, kiedy Jan XXIII
u progu Soboru Watykańskiego II będzie modlił się o Nową Pięćdziesiątnicę dla
Kościoła Katolickiego. Jak być może pamiętamy, wkrótce potem, również
w Stanach Zjednoczonych, grupka katolików zgromadzonych na rekolekcjach
doświadcza nowego wylania Ducha Świętego i daje tym samym początek szeroko
rozumianemu nurtowi charyzmatycznemu. W krótkim czasie powstaje wiele
wspólnot, które są ruchami odnowy Kościoła i do dziś formują całe zastępy
świeckich, świadomych swojej wiary i gorliwych katolików. Są takie wspólnoty jak
Oaza, Neokatechumenat, Szkoły Nowej Ewangelizacji, Odnowa w Duchu Świętym,
Galilea czy Przyjaciele Oblubieńca. Dzięki osobom związanym z ruchem
charyzmatycznym

coraz

częściej

słyszymy

o

różnych
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ewangelizacyjnych, poprzez które wiele osób doświadcza żywego Boga, a bardzo
często rozmaitych cudów. Również w naszej diecezji organizowane są rekolekcje
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na stadionie „Jezus na Wschodzie”, kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji, kurs Alpha,
rekolekcje Droga do Prawdy, Msze św. z modlitwą o uzdrowienie i wiele innych
wydarzeń, które wpisują się w nurt charyzmatyczny. Zainteresujmy się tymi
inicjatywami, ponieważ uczestnicząc w nich można wejść w głęboką zażyłość
z Duchem Świętym, doświadczając na sobie Jego mocy.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, prosimy Cię, niech przyjdzie do nas
Duch Święty i wyleje na nas swoje łaski. Niech wzbudzi nową Pięćdziesiątnicę
w naszym Kościele. Niech Jego moc zstąpi na nas wszystkich, a zwłaszcza na tych,
którzy nie wierzą, na tych, którzy są letni w wierze i na zatwardziałych grzeszników.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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44. Charyzmaty – podział –
cz. I (dary mądrości)
Data:

W naszych katechezach zajmujemy się charyzmatami – darami Ducha
Świętego, które daje On po to, by ożywiać Kościół. W dokumentach soborowych
czytamy: „Ponadto ten sam Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi
uświęca Lud Boży oraz cnotami go przyozdabia, ale udzielając każdemu jak chce
(1 Kor 12, 11) darów swoich, rozdziela między wiernych wszelakiego stanu także
szczególne łaski, przez które czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania
rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną
rozbudowę Kościoła” (LG 12). W tej samej Konstytucji Dogmatycznej o Kościele
czytamy, że „charyzmaty, zarówno te najznamienitsze, jak i te bardziej pospolite,
a szerzej rozpowszechnione są nader stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła,
dlatego należy przyjmować je z dziękczynieniem i ku pociesze” (LG 12).
Dowiadujemy się zatem, że charyzmat to szczególny dar łaski. Jest on wyjątkowy,
ponieważ ma wymiar nadprzyrodzony. Nie jest więc tym samym, co naturalny
talent, czy zdolności, które również są darem Bożym, ale charyzmat może nadać
naturalnej zdolności nowy wymiar. Ktoś może np. potrafić pięknie śpiewać (co jest
talentem od Boga), ale Duch Święty może sprawić, że czyjś śpiew będzie miał moc
dotykania i poruszania serc do głębokiej modlitwy i doświadczenia Boga.
To jest charyzmat. Charyzmaty są więc różnorakimi sposobami, przez które
poszczególne dary duchowe urzeczywistniają się w życiu poszczególnych
mężczyzn czy kobiet, czyniąc ich potężnymi kanałami łaski wobec wspólnoty
chrześcijańskiej i osób spoza niej. Charyzmat jest darem szczególnym, gdyż jest
dany darmo, ale należy do Boga, a nie do nas. W pewnym więc sensie Bóg użycza
nam daru na specjalną okazję i w szczególnym celu. Naszym zadaniem jest go
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przyjąć i posługiwać się nim według wskazań Ducha Świętego, o czym pisze
św. Paweł: „Wszystkim zaś objawia się Ducha dla wspólnego dobra” (1 Kor 12, 7).
Podsumowując zatem – charyzmaty są mocą duchową, która wykracza poza nasze
naturalne zdolności, aby dobrze służyć innym. Co ciekawe, wszyscy jesteśmy
zachęceni do ich posiadania, do czego nawołuje nas św. Paweł w słowach
„troszczcie się o dary duchowe” (1 Kor 14, 1), ale to Duchowi Świętemu musimy
pozostawić wybór, komu ich udzieli, mając świadomość, że On daje różne dary,
udzielając każdemu tak, jak chce (1 Kor 12, 11). Możemy zapragnąć konkretnego
daru i o niego prosić, ale może on nie być tym, który w zamyśle Boga mamy
otrzymać, dlatego powinniśmy zawsze przyjmować Jego decyzję i wolę.
Skoro już mamy podstawowe informacje o charyzmatach, przypatrzmy się bliżej
niektórym z nich. Istnieje wiele podziałów charyzmatów, my zaś podzielimy je na
trzy grupy: dary wiedzy lub objawienia, dary czynu lub mocy oraz dary mowy lub
natchnienia.
Jednym z charyzmatów pierwszej grupy jest słowo mądrości. Jest to objawienie
dane przez Ducha Świętego na temat czegoś, co znane jest tylko Bogu. Może ono
przyjść w postaci wizji, snu, wewnętrznego przekonania lub przez proroctwo.
Nie ma ono nic wspólnego z ludzką mądrością ani czyimiś zdolnościami
intelektualnymi, lecz jest zastosowaniem Bożej mądrości do konkretnej sytuacji
w sposób przekraczający nasze naturalne zdolności. Przykład tego znajdujemy
w Dziejach Apostolskich (Dz 10, 9-48), gdzie Bóg daje Piotrowi wizję co do
czystości pogańskiego jedzenia. Żaden pobożny Żyd by tego nie zaakceptował, lecz
Pan Bóg, aby umożliwić głoszenie Ewangelii poganom, przekonuje wewnętrznie
Piotra, że może zjeść taki posiłek. Również w naszym życiu może zdarzyć się,
że jeśli nosimy w sercu intencję służenia Bogu, Duch Święty może posłużyć się
nami i nasze zwykłe słowa, ale namaszczone Duchem Świętym, mogą komuś
pomóc podjąć ważną decyzję nawrócenia.
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Nieco innym charyzmatem jest słowo poznania. Bóg jest wszechwiedzący, ale nie
objawia nam wszystkiego. Czasem jednak przypomina o jakimś prostym fakcie lub
słowie, bo tyle wystarczy, aby odkryć prawdę, otworzyć drzwi czy wskazać
rozwiązanie. Ta wiedza nie jest czymś, co posiedliśmy intelektualnie, lecz jest
informacją, którą Bóg objawia nam w konkretnym momencie. Przykładem tego jest
spotkanie Jezusa z Samarytanką (J 4). Jezus przypomina jej, że miała pięciu mężów.
Ta wiedza dana Mu była przez Ducha Świętego. W rezultacie tego słowa
Samarytanka dostrzega w Jezusie proroka i uważnie słucha tego, co On mówi.
Zwróćmy więc uwagę, że celem tego i każdego innego charyzmatu jest nie tyle
błyszczeć nadnaturalnymi zdolnościami, lecz doprowadzić kogoś do wiary czy
nawrócenia.
Jeszcze innym charyzmatem z pierwszej grupy jest rozeznawanie duchów. Dar ten
pozwala na wgląd w świat duchów – Ducha Świętego, demonów oraz ludzkiego
ducha. Jest on nadprzyrodzoną zdolnością rozeznawania między dobrą a złą mocą,
stojącą za jakimś wydarzeniem czy manifestacją. Nie oznacza to oczywiście
czytania w myślach, czy jakiejkolwiek analizy psychologicznej. Również bez tego
daru bardzo często możemy posiadać wewnętrzne przekonanie, że coś nie pochodzi
od Boga, szczególnie gdy znamy Jego Słowo i żyjemy blisko Niego. Ten dar
nadprzyrodzony pozwala nam jednak rozpoznać, kiedy działa duch i zareagować
odpowiednio do sytuacji, według wskazań Ducha Świętego. Przykładem tego jest
pewien epizod z życia św. Pawła i jego towarzyszy, kiedy to pewna niewolnica,
która wróżyła, ponieważ była opętana przez złego ducha, podążała z nimi.
Św. Paweł błyskawicznie rozpoznał, od kogo pochodzi jej moc i rozkazał złemu
duchowi odejść.
Na dzisiaj zakończmy nasze rozważania. Przyzwyczajajmy się do tego,
że nadprzyrodzone dary Ducha Świętego powinny być w Kościele dla nas czymś
normalnym. Pamiętajmy również, że każdy charyzmat powinien być rozpoznany
i oceniony przez hierarchię Kościoła.
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Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, Matko duchowych darów. Jeśli taka
jest wola Ducha Świętego, chcemy napełniać się bogactwem duchowych darów, aby
służyć Kościołowi. Otwórz nasze serca i umysły na Jego działanie, abyśmy mogli
lepiej służyć naszym braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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45. Charyzmaty – podział –
cz. II (dary czynu i mocy)
Data:

Rozważamy nadal charyzmaty – specjalne dary Ducha Świętego, służące
budowaniu Kościoła. W ostatniej katechezie omówiliśmy pierwszą grupę
charyzmatów – dary wiedzy i objawienia. Dzisiaj przyjrzymy się darom czynu
i mocy.
Jednym z takich charyzmatów jest dar wiary. Jest to całkowite przekonanie, że Bóg
w konkretnej sytuacji zadziała w sposób nadprzyrodzony, a my mamy tylko
przemówić lub coś uczynić, aby uwolnić Jego moc. Mamy wtedy pełnię wiary,
że to co mówimy lub czynimy jest wolą Bożą, że On potwierdzi nasze słowo lub
czyn swoim znakiem. Jest to więc wiara inna niż ta, która zbliża do relacji z Bogiem.
Nie jest to także prosta wiara, dzięki której prosimy Boga o wysłuchanie naszych
modlitw. Przykładem tego jest Eliasz wzywający proroków Baala na górę Karmel.
Bóg dał Eliaszowi absolutną pewność, że uczyni cud, ale najpierw Eliasz musiał coś
wykonać – jak pamiętamy, zbudować ołtarz i oblać go wodą (1 Krl 20). Dzięki
pełnej wierze w Boga przygotowuje on całe wydarzenie, stawia wyzwanie, a potem
wykonuje to, co do niego należy, aby całkowicie zniszczyć fałszywych proroków.
Dzięki temu oczyścił się z zarzutów i pokazał zbuntowanemu narodowi
prawdziwość wiary w Boga Izraela.

Innym

charyzmatem

jest

dar

uzdrawiania.

Mamy

tu

do

czynienia

z nadprzyrodzonym uleczeniem fizycznych, psychicznych i emocjonalnych
dolegliwości, gdy Bóg interweniuje uzdrawiając chorego. Ten dar pochodzi od
Boga, ale jest przekazywany przez osobę, która modli się o uzdrowienie lub o nie
prosi. Dary uzdrawiania nie są formą terapii, lecz bezpośrednim działaniem Ducha
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Świętego. Ponieważ dziś jest dość dużo kontrowersji wokół tego tematu i bardzo
często nie rozumiemy, dlaczego ktoś jest uzdrawiany, a inny nie, przyjrzyjmy się
uzdrowieniom nieco bliżej.
Każde nadzwyczajne uzdrowienie jest darem Bożym i objawieniem Jego miłości,
dlatego św. Paweł nigdy nie nazywał ludzi „uzdrowicielami”, ponieważ nikt nie
posiada własnego daru uzdrowienia, lecz niektóre osoby otrzymują specjalny
charyzmat uzdrowienia i stają się kanałami łaski Boga. Istotnym faktem jest, że
w czterech Ewangeliach natrafiamy na 41 przypadków uzdrowień, a aż 727
wersetów (czyli około 1/5 Ewangelii) poświęconych jest tematowi uzdrowienia.
Jeżeli Jezus dokonał aż tylu uzdrowień, to po to, byśmy wszyscy wiedzieli, że w
Jego osobie rzeczywiście nadeszło Królestwo Boga. Uzdrowienia dla Jezusa nigdy
nie były cudami samymi w sobie. Miały one za zadanie potwierdzić prawdziwość
głoszonej nauki i prowadzić do większej wiary w Jezusa. Tę posługę Jezus zlecił
także Apostołom, udzielając im władzy uzdrawiania w Jego imię: „Wtedy przywołał
do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi,
aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości” (Mt 10, 1).
Podobnie, tuż przed Wniebowstąpieniem, posyła ich na cały świat, aby głosili Dobrą
Nowinę, czyniąc znaki i cuda, z uzdrowieniami włącznie. Czytamy u Ewangelisty
Marka: „Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 17, 18b).
Przykłady tego daru możemy znaleźć także w Dziejach Apostolskich, kiedy to Piotr
uzdrawia chromego żebraka przy Bramie zwanej Piękną (Dz 3, 1-10), a także gdy
„Wynoszono chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień
przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało
się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy
nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia” (Dz 5, 15-16).
Również we współczesnych czasach, w 2000 roku Kościół katolicki wydał krótki
dokument „Instrukcję na temat modlitwy o uzdrowienie”, która przedstawia
pozytywne spojrzenie na dary uzdrawiania i związaną z nimi posługę, określając
zarazem pewne ramy dotyczące nabożeństw z tym związanych. Kościół zachęca
w tym dokumencie do praktykowania modlitwy o uzdrowienie oraz przypomina,
159

że „nie tylko godna pochwały jest modlitwa pojedynczych wiernych, którzy proszą
o uzdrowienie własne lub drugich, lecz także cały Kościół w liturgii prosi Pana
o zdrowie dla chorych”. Oznacza to, że jak najbardziej możemy modlić się
o uzdrowienie, pamiętając przede wszystkim, że Msza św. jest najskuteczniejszą
modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, będącą źródłem łask dla tych, którzy
posiadają charyzmat uzdrawiania.
Aby nie traktować tej modlitwy magicznie lub w niewłaściwy sposób, pamiętajmy
o kilku ważnych wskazówkach. Przede wszystkim, modląc się o uzdrowienie czy
uczestnicząc w takich nabożeństwach, należy skupić się na Bogu i poddać się
pokornie Jego woli. Jeśli ktoś przychodzi na takie nabożeństwo, a żąda jedynie
uzdrowienia, nie chcąc się nawrócić – jest to wielką pomyłką. Dużo ważniejsza od
uzdrowienia ciała jest nasza dusza, dlatego Jezus mówił: „Nie bójcie się tych, którzy
zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało
może zatracić w piekle” (Mt 10, 28). Jeszcze raz powtórzmy, że celem każdego
uzdrowienia nie jest ono samo w sobie, lecz ma ono nas przybliżyć do Boga.
Gdy z takim nastawieniem będziemy się modlić, nie terroryzując Pana Boga, nie
obrażając się jeśli nie uzdrowi, lecz zdając się na Jego wolę i posiadając wiarę w to,
że może to uczynić – są duże szanse, że rzeczywiście doświadczymy cudu. Jest to
możliwe, o czym świadczą liczne wota dziękczynne w wielu sanktuariach
i świadectwa uzdrowień po wielu charyzmatycznych spotkaniach, również w naszej
diecezji.
Pomódlmy się teraz z wiarą o uzdrowienie naszych serc i dusz. Pomyślmy przez
chwilę, o co chcemy się pomodlić, wzbudźmy wiarę, że jest z nami Bóg, który ma
moc to uczynić i prośmy Ducha Świętego za przyczyną naszej Matki Maryi.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, stajemy z naszymi słabościami
i chorobami przy Twoim Synu Jezusie Chrystusie. Jeśli taka jest Jego wola, niech
pośle teraz moc Ducha Świętego w te wszystkie miejsca, które nas bolą, abyśmy
mogli doświadczyć Jego miłości i łaski, a przez to wysławiać Go i dzielić się tym
świadectwem z innymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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46. Charyzmaty – podział –
cz. III (dary mowy i natchnienia)
Data:

Rozważając katalog charyzmatów św. Pawła, chcemy przyjrzeć się
ostatniej grupie owych darów, które są związane z mową i natchnieniami.
Jednym z takich darów jest proroctwo. Jest to sposób, w jaki Bóg komunikuje się
z nami również w dzisiejszych czasach. Wciąż wybiera On osoby, których używa
jako swoje usta. Wypowiadają oni słowa do pojedynczych osób, do wspólnot,
a nawet do narodów. Dar proroctwa jest przekazaniem przesłania Bożego za
natchnieniem Ducha Świętego. Nie wnosi nic do depozytu wiary, ale potwierdza, że
Bóg jest obecny i do nas mówi. Każdy chrześcijanin ma udział w prorockim
urzędzie Kościoła i jest wezwany, aby być świadkiem przesłania Ewangelii słowem
i czynem, ale tutaj chodzi nam o szczególny dar łaski dany w określonym czasie
i miejscu.
Prosty dar proroctwa nie niesie żadnego objawienia, a po prostu słowa zachęty,
umocnienia, czy otuchy. Święty Paweł wspomina o tym: „Ten zaś, kto prorokuje,
mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze” (1 Kor 14, 3). Jest on
dostępny dla wszystkich, ponieważ Apostoł Narodów pisze wcześniej „troszczcie
się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa!” (1 Kor 14, 1). Oznacza to,
że zawsze powinniśmy być gotowi, by Bóg mógł się w tym darze nami posługiwać.
Jest też proroctwo, które oznacza coś więcej niż tylko zachętę. Prorocy
starotestamentalni oraz Jan Chrzciciel byli szczególnie przez Boga wybrani,
otrzymując posługę niesienia ludziom Jego słowa, interpretowania aktualnych
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wydarzeń w Bożym świetle, a nieraz ostrzegania przed tym, co ma nadejść. Bardzo
często musieli oni ponosić konsekwencje swojej misji, ponieważ głosząc wezwanie
do nawrócenia i dopominając się o przestrzeganie bożych praw, byli odrzucani
przez współczesnych sobie. Również w Nowym Testamencie znana jest ta
instytucja, o czym pisze choćby św. Paweł: „I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód
apostołów, po drugie proroków” (1 Kor 12, 28). Jeden z przykładów większej liczby
osób prorokujących znajdujemy w Dziejach Apostolskich w opisie chrztu dwunastu
mężczyzn: „A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili
też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn” (Dz 19,
6-7). Nie znajdziemy żadnej informacji o tym, że są powołani do bycia prorokami,
a więc możemy zakładać, że przekazywali oni proste słowa „umocnienia, zachęty
i otuchy”, jak je określa święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian
(1 Kor 14, 3).
Na podstawie Biblii możemy zatem wyróżnić prosty dar proroctwa i specjalne
powołanie do posługi. Warto pamiętać, że nowotestamentalne proroctwo miało być
uważnie rozeznawane przez wspólnotę i hierarchię, czy pochodzi od Ducha
Świętego, czy nie. Dlatego św. Paweł zostawia praktyczne wskazówki mówiąc
„Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają”
(1 Kor 14, 29). Jednym z wyznaczników prawdziwości proroctwa są słowa Jezusa:
„poznacie ich po ich owocach” (Mt 7, 20). Prawdziwe słowo od Boga zawsze będzie
rodziło życie i wzywało do nawrócenia i głębszej wiary w Niego. Ma być również
zgodne ze Słowem Bożym i nauczaniem Kościoła.
Choć być może na co dzień nie słyszymy zbyt wiele o takich proroctwach, dość
często mają one miejsce na spotkaniach modlitewnych różnych wspólnot
charyzmatycznych. Zdarza się, że podczas modlitwy Pan Bóg daje niektórym
osobom głębokie przekonanie, że chce przez nich przemówić, czy to do całej
wspólnoty, czy poszczególnych osób. Mogą to być fragmenty Słowa Bożego, które
ktoś odbiera bardzo osobiście i stają się dla niego światłem w konkretnych
sytuacjach życiowych, mogą to być również pewne słowa, obrazy, wizje,
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czy odczucia. Wszystkie one pomagają odkryć, że Bóg jest pośród nas i wskazuje
nam drogę.
Oprócz proroctw, charyzmatami Ducha Świętego są dar języków i dar tłumaczenia
języków. Bardzo często posługują się tymi darami członkowie charyzmatycznych
wspólnot, aby chwalić Boga w wolności i bez ograniczeń w postaci słów. Jest to
jeden z najciekawszych, a zarazem najdziwniejszych darów duchowych i jedyny
dar, dany nie dla korzyści innych, lecz dla samego modlącego się. Niekiedy umysł
może być jak tama, która hamuje wylewanie się rzeki wody życia, czyli Ducha
Świętego, z naszych serc (J 7, 37). Dlatego, kiedy jesteśmy przepełnieni
uwielbianiem Boga, On sam może zaprosić nas, by w pewnym stopniu ominąć
umysł i modlić się sercem. Dlatego św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian
wyjaśnia, że „kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy,
a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne” (1 Kor 14, 2). Doświadcza się tego
niekiedy na spotkaniach modlitewnych i koncertach uwielbienia, gdzie
w przypływie Ducha Świętego osoby spontanicznie i harmonijnie zaczynają mówić
lub śpiewać pewne nieskładne frazy. Nie jest to jednak żadna ekstaza, ponieważ
człowiek cały czas panuje nad sobą i zawsze może przerwać taki rodzaj modlitwy,
gdy tylko zechce.
Pierwsza wzmianka o takim darze pojawia się już w Dziejach Apostolskich, kiedy
to Apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego zaczęli mówić w obcych językach.
Czytamy: „Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy
słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku” (Dz 2, 6). Doświadczenie pokazuje,
że mówienie w języku słuchającego jest zjawiskiem dość rzadkim, choć
występującym. Dużo częściej spotyka się wypowiadanie fraz, które po ludzku nie
mają sensu, ale Bóg zna ich znaczenie. Przypominają one bardziej modlitwę
malutkiego dziecka, które gaworzy i próbuje coś powiedzieć, ale brak mu słów, by
to wyrazić. Do takiej modlitwy zachęca sam święty Paweł, a także wielu Ojców
Kościoła, jak np. św. Augustyn, czy św. Grzegorz Wielki. Ten ostatni pisze:
„O okrzykach wesela natomiast mówimy, gdy w sercu rodzi się tak wielka radość,
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że nie umiemy jej wyrazić językiem. Jednak duch w radosnym uniesieniu wykrzykuje
ustami to, czego nie umie wysłowić”6.
Na tym zakończmy nasze rozważania o charyzmatach, pamiętając o 4 rzeczach:
1) wszyscy od chwili chrztu, a jeszcze bardziej od bierzmowania, jesteśmy
charyzmatykami i Duch Święty każdemu z nas może udzielić tych darów,
2) dary te uaktywniają się przede wszystkim u osób, które chcą służyć Kościołowi.
Dlatego jeśli ktoś z nas pragnie otrzymać duchowe dary – do czego zachęca św.
Paweł – powinien zainteresować się przystąpieniem do wspólnot formacyjnych, by
tam rozwijać się w wierze i uczyć się, jak ewangelizować,
3) charyzmaty i dary duchowe nie służą temu, by się nimi „obwiesić” i chwalić.
Nie są też wyznacznikami czyjejś świętości, a ich brak nie oznacza również, że ktoś
jest grzeszny. Są to dary, które Duch Święty daje komu chce, jak chce i ile chce, aby
budować Kościół,
4) ostateczny osąd co do posługiwania charyzmatami zawsze należy do hierarchii
Kościoła, która rozeznaje i daje zgodę na posługiwanie się nimi, zwłaszcza wobec
większych zgromadzeń.
Jeśli więc mamy w sobie pragnienie posługiwania innym, otwórzmy się na dary
i charyzmaty Ducha Świętego i prośmy go w tej modlitwie, niech ożywia naszą
wspólnotę parafialną.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, otwieramy nasze serca na działanie
Ducha Świętego. Zachęceni słowami św. Pawła Apostoła, chcemy ubiegać się
i troszczyć o dary duchowe i wierzymy, że Duch Święty będzie dawał nam te dary,
które są potrzebne naszej wspólnocie. Niech tak się stanie. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
6

Św. Grzegorz Wielki, Moralia, t. 2, księga VIII.
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47. Duch Święty, który działa
w sakramentach
Data:

W ostatnich katechezach dużo miejsca poświęciliśmy temu, by poznać
owoce naszej współpracy z Duchem Świętym. Przypomnijmy, że kiedy wchodzimy
w głęboką zażyłość z Duchem Świętym, zmienia się nasze życie: Bóg staje się
bliski, zaczynamy tęsknić za Nim, ciągnie nas do modlitwy i czytania Słowa
Bożego, coraz bardziej rozumiemy przykazania i chcemy je wypełniać, a w naszym
życiu dostrzegamy owoce tej współpracy z Bożym Duchem: miłość, pokój, radość,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, opanowanie, wierność, łagodność, przebaczenie.
Wiemy również, że Bóg współpracuje z tymi, którzy chcą służyć Kościołowi i daje
im swoje charyzmaty.
Chcemy dziś i w kolejnych katechezach odkryć, w jaki sposób Pan Bóg chce nas
napełniać swoim Duchem na drodze sakramentalnej. Sakramenty są bowiem
podstawowym środkiem udzielania się Ducha Świętego wierzącym, a szczególnym
sakramentem jest bierzmowanie, zwane sakramentem Ducha Świętego. Niestety,
coraz częściej sprawdza się powiedzenie, że bierzmowanie jest sakramentem
„oficjalnego pożegnania młodych ludzi z Kościołem i to jeszcze w obecności
biskupa”. Coraz więcej młodych ludzi po bierzmowaniu wypisuje się z katechezy
i zamiast jeszcze bardziej zaangażować się w życie wiary – co jest celem tego
sakramentu – porzuca Kościół. Być może dzieje się tak dlatego, że wciąż za mało
rozumiemy piękno i znaczenie tego sakramentu, a wiele osób przyjmuje go tylko po
to, by móc być chrzestnym lub bez problemu uzyskać ślub kościelny. Przyjrzyjmy
się więc, co nam daje ten sakrament, jak się do niego przygotować i jak nim żyć
w dorosłym życiu.
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Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina nam, że istnieje ścisły związek
pomiędzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią. Są to tzw. sakramenty
wtajemniczenia chrześcijańskiego. W takiej kolejności były kiedyś sprawowane
w pierwotnym Kościele i udzielane dorosłym osobom podczas jednej liturgii Wigilii
Paschalnej. Dużo się zmieniło w naszych czasach, ale sens tych sakramentów
pozostał. Każdy z nich na różny sposób pogłębia naszą bliskość z Bogiem. Żeby
więc choć trochę zrozumieć po co nam chrzest, bierzmowanie i komunia święta,
zróbmy sobie małą wycieczkę po Biblii i historii świata.
Nie da się pojąć naszej wiary, nie wpatrując się w serce Boga i Jego wielką
miłość. Jak podpowiada nam św. Jan – Bóg jest miłością. Oznacza to, że zanim Bóg
Ojciec stworzył widzialny świat, wymarzył i zaplanował sobie każdego z nas, jako
swoje ukochane dzieci. Jak każdy dobry ojciec, tak również Bóg chce być blisko
swoich ukochanych i chce dawać im wszystko to, co należy do Niego. Niestety
grzech pierworodny zakłócił tę przyjaźń i sprawił, że my sami oddaliliśmy się
od naszego Stwórcy. Lecz Bóg – Dobry Ojciec na przestrzeni całego Starego
Testamentu na różne sposoby zmniejszał ten dystans, który nas dzieli i zapowiadał,
że w pełni czasów przyjdzie ktoś, kto naprawi wszystko to, co zniszczył grzech.
Tym kimś był Jezus Chrystus – Syn Boży, który stał się jednym z nas i za sprawą
Ducha Świętego narodził się z Maryi Dziewicy. Od tamtej chwili nastała epoka
mesjańska. Bóg w osobie Jezusa z Nazaretu zamieszkał ze swoim ludem. Lecz to,
co najpiękniejsze, miało dopiero nastąpić. Nie tylko Jezus, lecz przez Niego również
sam Duch Święty – Trzecia Osoba Trójcy, zamieszkała na ziemi. Dokonywało się
to etapami: najpierw Duch Święty zstąpił na Maryję i napełnił Ją łaską,
przygotowując w Niej godne mieszkanie dla Syna Bożego. Następnie Duch Święty
w chwili zwiastowania dokonał kolejnego cudu: Słowo stało się ciałem, począł się
Jezus Chrystus, Emmanuel, Bóg z nami. Bóg jednak na tym nie poprzestał. Podczas
chrztu w Jordanie na Jezusa zstąpiła cała pełnia Ducha Świętego, dlatego nazywamy
Go Mesjaszem czyli Chrystusem, co dosłownie oznacza „namaszczony”. Wtedy to
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Jezus zaczął mocą Ducha Świętego głosić Ewangelię i dokonywać cudów,
uzdrawiając chorych i podnosząc na duchu zgnębionych.
Jezus nie chciał jednak zatrzymać Ducha Świętego tylko dla siebie! Chciał tę moc
i żywą obecność Boga zostawić swojemu Kościołowi, dlatego umierając na Krzyżu
oddał Ducha, a następnie przekazał Go swoim uczniom w dniu zmartwychwstania
i w całej pełni w dniu Pięćdziesiątnicy. Od tej chwili każdy, kto tego chce i jest
uznany za godnego, może przystąpić do sakramentów Kościoła i otrzymać Ducha
Świętego – tego samego Ducha, który zamieszkuje Niebo, który mieszkał w osobie
Jezusa Chrystusa i który ma wielkie pragnienie, aby mieszkać w każdym z nas. Czy
zdajemy sobie sprawę z tego wielkiego zaszczytu i wyróżnienia, jakie mamy my –
chrześcijanie, że w chwili chrztu zstąpił na nas Duch Święty i staliśmy się Jego
świątynią? Po pierwsze, to wielki cud, ponieważ żywy Bóg zamieszkuje głębię
naszego serca. W Starym Testamencie naród wybrany szczycił się, że posiada
jedyne w świecie miejsce, w którym mieszka Bóg – Świątynię Jerozolimską.
Dziś przez chrzest, każdy z nas w niepojęty sposób przewyższa godnością tę i każdą
inną świątynię świata, bo mieszka w nas w sposób realny i rzeczywisty Duch Boga.
Po drugie – dzięki temu zamieszkaniu Ducha Bożego w nas – mamy jakiś
szczególny dostęp do Boga, Jego życia i Jego darów. W teologii i u mistyków ten
stan nazywamy przebóstwieniem, zjednoczeniem przemieniającym czy nawet
małżeństwem duchowym. Oblubieńcza miłość Boga do człowieka sprawia, że
wszystkie rzeczy stają się wspólne, dlatego mimo nieskończonej odległości,
dzielącej byt stworzenia od Bytu Stwórcy, dusza jest przebóstwiona przez
otrzymanie doskonałego uczestnictwa w naturze Bożej. W tym znaczeniu św. Paweł
mógł napisać „Kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem” (1 Kor 6,17).
Wszystko to rozpoczyna się w momencie chrztu i dopełnia w kolejnych
sakramentach, zwłaszcza w bierzmowaniu i Eucharystii. Coraz bardziej, krok po
kroku, wchodzimy w zażyłość z zakochanym Bogiem, który z każdym z nas chce
wejść w niepojętą bliskość i mistyczne zaślubiny, dzieląc się swoim życiem.
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Dlatego wielką porażką i smutkiem dla Kościoła jest, kiedy udzielenie chrztu czy
przyjęcie bierzmowania niektórzy sprowadzają tylko do „uzyskania papierka”,
który może się kiedyś przydać przy ślubie. Wynika to głównie z braku żywej wiary,
a ten brak wiary jest najczęściej powodowany duchowym lenistwem. Ponieważ
wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, najprostszą metodą szybkiej reanimacji
jest codzienna lektura Słowa Bożego i udział w rekolekcjach. Jeśli ktoś z nas
zauważa, że rzeczywiście jest u niego słabo z wiarą, niech poszuka na terenie naszej
diecezji rekolekcji ewangelizacyjnych. Są to najczęściej weekendowe rekolekcje,
takie jak Kurs Nowe Życie, organizowane przez takie wspólnoty jak Zamojska
Szkoła

Ewangelizacji,

Wspólnota

Chrystusa

Zmartwychwstałego

Galilea,

Przyjaciele Oblubieńca czy też kursy Alpha, prowadzone m.in. przez nasze
wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Dla młodzieży polecamy rekolekcje „Droga
do Prawdy”. Uczestnicząc w nich, w prosty i przystępny sposób poznaje się prawdy
naszej wiary, a co najważniejsze – można doświadczyć na sobie bliskości Ducha
Świętego, którego każdy z nas nosi w sobie od chwili chrztu.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, wstawiaj się za nami, byśmy odkryli
w sobie wielkość i moc sakramentów świętych, zwłaszcza moc sakramentu chrztu,
który sprawił, że zamieszał w nas Duch Święty. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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48. Jak i gdzie udziela się
bierzmowania po reformie edukacji
w Polsce?
Data:

Sakramentem, który najbardziej kojarzy nam się z Duchem Świętym, jest
bierzmowanie. Jest to – jak mówiliśmy ostatnio – jeden z sakramentów
wtajemniczenia chrześcijańskiego, a więc ważny krok na drodze żywej wiary.
Po ostatnich reformach systemu szkolnictwa, niektórzy mają wątpliwości kiedy
i gdzie sakrament bierzmowania powinien być udzielany, dlatego w dzisiejszej
katechezie wyjaśnimy sobie te zagadnienia.
Na początek nieco historii, ponieważ bez niej trudno zrozumieć sens i tradycję
bierzmowania w dzisiejszej formie. Zapowiedzi bierzmowania możemy znaleźć już
w Starym Testamencie, kiedy to prorocy zapowiadali, że Duch Pański spocznie
w całej pełni na Mesjaszu, a On z kolei udzieli tego Ducha całemu ludowi
mesjańskiemu. Pełnia Ducha Świętego została rzeczywiście udzielona Jezusowi
Chrystusowi, a on wiele razy zapowiadał wylanie Ducha Świętego na swój lud.
Najpełniej dokonało się to podczas Pięćdziesiątnicy: Duch Święty zstąpił najpierw
na Apostołów, a potem na tych, którzy dzięki ich słowu pozwolili się ochrzcić.
Wiele razy w Dziejach Apostolskich czytamy o wydarzeniach, kiedy Apostołowie
wkładali ręce na swoich uczniów i udzielali im Ducha Świętego, uzupełniając łaskę
chrztu i przedłużając niejako łaskę Pięćdziesiątnicy (KKK 1288). Właśnie w tych
wydarzeniach Kościół upatruje początki sakramentu bierzmowania.
„Bardzo wcześnie do gestu wkładania rąk dodawano namaszczenie wonną
oliwą (krzyżmem), aby lepiej wyrazić dar Ducha Świętego. To namaszczenie
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wyjaśnia imię "chrześcijanin", które znaczy "namaszczony" i bierze początek
od imienia samego Chrystusa, "którego Bóg namaścił Duchem Świętym"
(Dz 10, 38). Obrzęd namaszczenia istnieje do naszych czasów zarówno na
Wschodzie, jak i na Zachodzie. Dlatego właśnie ten sakrament nazywa się na
Wschodzie

chryzmacją,

namaszczeniem

krzyżmem

lub

myronem,

oznaczającym "krzyżmo". Na Zachodzie nazwa bierzmowanie (confirmatio)
sugeruje zarazem potwierdzenie chrztu, dopełniające wtajemniczenie
chrześcijańskie, a równocześnie umocnienie łaski chrzcielnej, pełnię owoców
Ducha Świętego” (KKK 1289).
Bardzo ciekawie potoczyły się losy tego sakramentu w tradycji wschodniej
i zachodniej, co opisuje Katechizm Kościoła Katolickiego:
„W pierwszych wiekach bierzmowanie stanowi zazwyczaj jeden obrzęd
z chrztem, tworząc razem z nim "podwójny sakrament", według wyrażenia św.
Cypriana. Obok innych powodów, wzrost liczby chrztów dzieci w różnych
porach roku oraz powstawanie nowych parafii (wiejskich) w powiększających
się diecezjach, uniemożliwiły obecność biskupa przy wszystkich celebracjach
chrzcielnych. Na Zachodzie, gdzie dopełnienie chrztu chciano zarezerwować
dla biskupa, wprowadzono rozdzielenie w czasie obu sakramentów. Wschód
natomiast zachował ich jedność, także bierzmowania udziela prezbiter, który
chrzci. Powinien on jednak dokonywać tego za pomocą poświęconego przez
biskupa myronu” (KKK 1290).
„Praktyka Kościołów wschodnich podkreśla bardziej jedność wtajemniczenia
chrześcijańskiego. Praktyka Kościoła łacińskiego wyraźniej ukazuje natomiast
więź nowego chrześcijanina z biskupem, który jest gwarantem i sługą jedności
swego Kościoła oraz jego powszechności i apostolskości. W ten sposób zostaje
również podkreślony związek z apostolskimi początkami
Chrystusowego” (KKK 1292)
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Kościoła

Zauważmy, w Kościołach Wschodnich (a więc u prawosławnych i grekokatolików)
dziecko podczas chrztu otrzymuje wszystkie trzy sakramenty wtajemniczenia
chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. W Kościele Zachodnim,
czyli w naszym Kościele katolickim, sakramenty te zostały rozdzielone,
a bierzmowanie zostało przesunięte na okres dojrzewania. Według najnowszych
wskazań Konferencji Episkopatu Polski oraz naszego ks. biskupa – minimalny wiek
uprawniający do przyjęcia bierzmowania to końcówka VIII klasy szkoły
podstawowej, natomiast miejscem przygotowania do tego sakramentu jest parafia
zamieszkania. Kościół chce przez to podkreślić fakt, że jednym z celów
bierzmowania jest to, aby młody człowiek mógł lepiej podjąć swoją apostolską
misję w rodzinnej parafii. Jak czytaliśmy przed chwilą – w tradycji zachodniej
jednym z wymiarów, na które kładzie się akcent przy bierzmowaniu jest związanie
chrześcijanina ze swoim biskupem, które ma rozbudzić w młodym człowieku zmysł
przynależności do Kościoła.
Dlatego nawet jeśli dziecko chodzi do szkoły, która leży poza jego rodzinną parafią
i ma tam kolegów i koleżanki, Kościół usilnie zachęca, by bierzmowanie odbyło się
w parafii zamieszkania (rodzinnej). To podkreśla silny związek bierzmowania
z chrztem i ze swoją parafią, w której na co dzień karmi się sakramentami i ma jej
służyć swoim zaangażowaniem. Przygotowanie i przyjęcie bierzmowania w innej
parafii jest możliwe tylko za zgodą proboszcza parafii zamieszkania kandydata.
Na parafii spoczywa więc szczególna odpowiedzialność za przygotowanie
kandydatów do bierzmowania (KKK 1309). Jest to zadanie niezwykle trudne,
zwłaszcza w dzisiejszych czasach, dlatego Kościół w Polsce rozeznał, że dobrze
byłoby, aby przygotowanie bezpośrednie trwało aż 3 lata. Minimalnym okresem
przygotowania do tego sakramentu w naszej diecezji jest 1 rok. W ciągu tego roku,
na miarę możliwości parafii, powinno odbyć się 10 spotkań formacyjnych, praca
w grupach dzielenia oraz wyjazd na rekolekcje i Pielgrzymkę Bierzmowanych do
Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. Przewidzianych
jest również 5 spotkań dla rodziców kandydatów, aby mogli pomóc swoim dzieciom
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dobrze przygotować się do tego ważnego sakramentu. Wszystkim bowiem powinno
zależeć: rodzicom, katechetom i duszpasterzom na tym, by ten sakrament
doprowadził młodych ludzi do głębokiej wiary i dojrzałości człowieczeństwa,
o czym powiemy w następnej katechezie. Przyjmijmy życzliwie wskazania
Kościoła w tej kwestii i pomódlmy się za kandydatów do bierzmowania z naszej
parafii.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, prosimy Cię dziś za młodych ludzi
z naszej parafii, którzy mają przyjąć dar Ducha Świętego w sakramencie
bierzmowania oraz za ich rodziców, aby czas przygotowań rozbudził w nich wielkie
pragnienie bliskości z Duchem Świętym i włączenia się w apostolską misję Kościoła,
zwłaszcza w swojej parafii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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49. Bierzmowanie – sakrament
dojrzałości czy inicjacji
chrześcijańskiej?
Data:

O bierzmowaniu zwykle mówi się, że jest to sakrament dojrzałości
chrześcijańskiej i nieraz porównuje się je do matury. Uznajemy bowiem, że od tego
momentu młody człowiek, dzięki mocy Ducha Świętego, staje się na tyle dojrzały,
że wiara, którą przekazali mu rodzice, staje się jego osobistym wyborem. Dzięki
temu może i powinien szerzyć swoją wiarę, bronić jej słowem i czynem, a także
włączyć się aktywnie w życie swojej parafii. Coraz częściej jednak w Kościele
wraca się do tego, że bierzmowanie jest sakramentem inicjacji, czyli wtajemniczenia
chrześcijańskiego, a więc tak naprawdę dopiero początkiem drogi świadomego
chrześcijańskiego życia. Jak więc pogodzić te dwa stwierdzenia? Dowiemy się tego
w dzisiejszej katechezie.
Z ostatnich katechez pamiętamy, że w pierwszych wiekach Kościoła bierzmowanie
było udzielane razem z chrztem i pierwszą komunią świętą głównie osobom
dorosłym, jako trzy sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Z czasem Kościół zaczął
chrzcić również dzieci i pojawił się problem, co wtedy zrobić z bierzmowaniem.
W Kościołach wschodnich pozostano przy praktyce trzech sakramentów
wtajemniczenia przy chrzcie, natomiast na Zachodzie od XII wieku pojawiła się
praktyka bierzmowania starszych dzieci, co oficjalnie potwierdził ogłoszony
w 1567 roku potrydencki Katechizm Rzymski. Znalazło się w nim stwierdzenie, że
najbardziej odpowiednim wiekiem do przyjęcia bierzmowania jest okres osiągnięcia
przez dziecko stanu używania rozumu, ponieważ wcześniej dziecko nie jest zdolne
do świadczenia o wierze. Jeden z papieży – Benedykt XIV – argumentował to w ten
sposób: pomiędzy chrztem a bierzmowaniem jest różnica, jak między zrodzeniem
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a wzrostem. Chrzest wprawdzie czyni rycerzem, lecz dopiero ten drugi sakrament
umacnia człowieka do walki i zwycięstwa w zawodach. Na przestrzeni historii ten
wiek minimalnej dojrzałości intelektualnej dziecka w ocenie Kościoła zmieniał się
i ustabilizował po Soborze Watykańskim II jako 14-15 lat. Kościół uznał, że mniej
więcej w tym wieku, pod koniec szkoły podstawowej, kiedy młodzież wchodzi
w okres dojrzewania, zaczyna myśleć o swojej przyszłości i zastanawiać się
poważniej nad swoim życiem. Młodzi ludzie kształtują wtedy swoją osobowość
i lepiej mogą zrozumieć znaczenie darów Ducha Świętego. Tak więc od
średniowiecza aż po dzisiejsze czasy bierzmowanie w praktyce stało się
sakramentem osób wchodzących w dojrzałość. Jeśli popatrzymy również
na nauczanie Soboru Watykańskiego II o skutkach bierzmowania jakimi są m.in.:
głębsze zakorzenienie w Bożym synostwie, pomnożenie darów Ducha Świętego,
doskonalsza więź z Kościołem, nie dziwi nas fakt, że wraz z bierzmowaniem młody
człowiek powinien rzeczywiście wkroczyć w pełne i dojrzałe życie Kościoła.
Bierzmowanie nie działa jednak w sposób magiczny i nie sprawia, że młody
człowiek, jak za dotknięciem magicznej różdżki, staje się nagle dojrzały. Podobnie
jak otrzymanie dowodu, nie jest równoznaczne z dojrzałością, tak również
sakrament bierzmowania nie sprawia, że z młodzieży nagle robią się dorośli.
Dlatego nazywamy ten sakrament sakramentem inicjacji i wtajemniczenia
chrześcijańskiego. Chcemy przez to powiedzieć, że dobrze przeżyty, będzie
kolejnym krokiem na drodze do żywej wiary i świadczenia o Chrystusie. Trzeba
w tym miejscu raz jeszcze podkreślić słowa: „dobrze przeżyty”. Wtajemniczenie
jest bowiem pewnym procesem wzrastania, na który składa się wiele czynników.
Jednym z nich jest zaangażowanie rodziców w wiarę. Rodzina jest zawsze
pierwszym środowiskiem wzrostu. Nie możemy się więc dziwić, że młodzież nie
chodzi do kościoła, jeśli ich rodzice nie czynią tego samego. Jeśli młody człowiek
widzi, jak rodzice się modlą i żyją chrześcijańskim życiem – samo to będzie już dla
niego najlepszym przygotowaniem do tego sakramentu. Nie możemy również
zapominać o wielkim wpływie grupy rówieśników na wiarę młodego pokolenia.
Sprawdza się tu powiedzenie „kto z kim przestaje, takim się staje”. W praktyce
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oznacza to, że młodzi ludzie, którzy angażują się np. w KSM, Oazę, Galileę, grupę
ministrantów czy scholkę – są mniej narażeni na negatywny wpływ tego świata
i kolegów. Będą mieli bowiem wspaniałe środowisko wzrostu, w którym czymś
normalnym jest rozmawianie o wierze i chrześcijańskie zasady moralne.
Jeśli rodzicom naprawdę zależy na dobrym wychowaniu młodego pokolenia,
pierwsze co powinni zrobić, to zatroszczyć o swoją własną wiarę. Nie ma nic
lepszego niż rodzic, który będzie prawdziwym świadkiem wiary dla swojego
dziecka i – z drugiej strony – nie ma nic gorszego niż rodzic, który sam będąc daleko
od Boga, uczy tego samego swoich dzieci. Pamiętajmy, że obowiązek wychowania
w wierze i przekazywania jej wynika z zobowiązań chrztu i bierzmowania, które
przyjęliśmy.
Warto również zatroszczyć się o to, by młodzież miała gdzie stawiać kolejne kroki
swojej wiary. Niemal w każdej parafii istnieje jakaś grupa młodzieży, która formuje
się w wierze. Warto się tym zainteresować. Nasza diecezja organizuje wiele spotkań
młodzieżowych, jak np. Exodus Młodych w Zwierzyńcu – 4 dni pod namiotami pod
koniec sierpnia, gdzie młodzi ludzie przyjeżdżają, aby pomodlić się, uczestniczyć
w ciekawych koncertach, konferencjach, grach i zabawach. Dla młodzieży
przygotowującej się do bierzmowania prowadzone są cyklicznie również niezwykle
ciekawe weekendowe rekolekcje „Droga do Prawdy”, podczas których starsi
koledzy i koleżanki dzielą się swoim doświadczeniem Boga. Warto zainteresować
się tym tematem i zachęcać młodzież do podejmowania kolejnych kroków
w rozwoju swojej wiary. Pamiętajmy, że ten kto się nie rozwija – cofa się w życiu
duchowym. Konieczne jest więc systematyczne uzupełnianie swojej formacji
w dziedzinie wiary, zwłaszcza wśród młodych, kiedy świat proponuje tyle złych
dróg.
Otoczmy dziś modlitwą kandydatów do bierzmowania i ich rodziców. Niech ten
sakrament rzeczywiście prowadzi ich wszystkich do dojrzałości chrześcijańskiej.
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Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, otocz matczyną opieką młodzież
przygotowującą się do bierzmowania i ich rodziny. Niech ten sakrament stanie się
kolejnym krokiem na drodze do głębokiej wiary, świadczenia o Chrystusie
i zaangażowania się w życie Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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50. Po co nam sakrament
bierzmowania?
Data:

Podczas omawiania sakramentu bierzmowania, może się zrodzić w nas
pytanie: do czego w ogóle potrzebny jest nam ten sakrament? Czy nie wystarczy
być ochrzczonym? Co takiego brakuje sakramentowi chrztu, że potrzebujemy
jeszcze bierzmowania? Spróbujmy zmierzyć się z tym zagadnieniem i wytłumaczyć
duchowe i praktyczne skutki przyjęcia bierzmowania.
Zacznijmy od spraw duchowych. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas,
że najważniejszym skutkiem bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego,
jakie niegdyś stało się udziałem uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy (KKK 1302), które
wiąże się ze wzrostem i pogłębieniem łaski chrzcielnej. Nie oznacza to zatem, że
chrzest jest jakimś niepełnym sakramentem. Wręcz przeciwnie, podczas chrztu
człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie, staje się świątynią Ducha Świętego
i przybranym synem Boga Ojca. Przez bierzmowanie i Eucharystię – kolejne
sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego – chrześcijanin wchodzi natomiast
w doskonalsze zjednoczenie z Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem i Duchem
Świętym i głębszą łączność ze wspólnotą Kościoła.
Można to porównać do związku chłopaka i dziewczyny, którzy ze sobą randkują.
Ich miłość w pewnym momencie się rozpoczyna i pogłębia. Wraz z upływem czasu
i ich zaangażowaniem, ta miłość powinna stawać się coraz dojrzalsza, a oni sami
powinni być coraz bliżej siebie. Aby to wyrazić, posługują się różnymi znakami. Są
to kolejno: zaręczyny, okres narzeczeństwa, ślub, dzieci. Podobnie jest z tymi
trzema sakramentami. Każdy z nich jest kolejnym etapem na drodze naszej miłości
i zażyłości z Bogiem: chrzest mógłby być pierwszym zakochaniem, bierzmowanie
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– zaręczynami, a Eucharystia – ślubem. Oczywiście, że nasi zakochani mogliby
pozostać na etapie zakochania, ale doskonale wiemy, że można dużo bardziej
i mocniej kogoś kochać. Tak też jest z chrztem – można pozostać tylko na tym
sakramencie i człowiek też się zbawi, ale nie przyjmując bierzmowania i Eucharystii
sam siebie okrada z mocniejszego doświadczania bliskości Boga i wielu łask
przydatnych w naszym codziennym życiu.
Duch Święty jest bowiem dawcą wszelkich łask w najściślejszym tego słowa
znaczeniu. Święty Augustyn powiedział kiedyś, że Duch Święty jest dla nas ludzi
darem, lecz kiedy w nas zamieszka, staje się dawcą darów. Podobnie mówił inny
wielki święty – Tomasz z Akwinu: żeby Duch Święty mógł udzielać darów, musi
w nas mieszkać. Bierzmowanie jest więc sakramentem, dzięki któremu Duch
Święty może w nas mieszkać w pełnej okazałości i działać z pełną mocą. Wskutek
tego, codziennie, ile razy tego potrzebujemy, możemy liczyć na :
- dary Ducha Świętego, a więc: mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność,
pobożność i bojaźń bożą;
- owoce Ducha Świętego, czyli: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie;
- charyzmaty, takie jak: proroctwo, dar języków, charyzmat uzdrawiania,
czynienia cudów, poznania, dar łez, dar radości, charyzmat uwalniania,
rozeznawania duchów, słowo poznania i wiele, wiele innych.
Są to dary przydatne w codzienności, aby lepiej kochać Boga i innych, lepiej modlić
się i poznawać Boga oraz z większą gorliwością i mocą służyć innym.
Oprócz tych wewnętrznych skutków, bierzmowanie owocuje pewnymi kościelnymi
przywilejami. Jednym z nich jest możliwość bycia ojcem lub matką chrzestną.
Kościół zarezerwował tę instytucję dla osób ochrzczonych, bierzmowanych
i przystępujących do komunii świętej, którzy prowadzą życie zgodne z wiarą
i odpowiadającą funkcji, jaką mają pełnić. Takie obwarowanie wynika z troski o to,
aby chrzestny mógł rzeczywiście troszczyć się o rozwój wiary swojego chrześniaka.
Choć wydaje się to bardzo proste i logiczne, że chrzestny powinien być człowiekiem
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żywej i głębokiej wiary, doświadczenie pokazuje, że coraz częściej zdarzają się
przypadki próby oszukiwania czy wręcz wymuszenia na duszpasterzach
dopuszczenia do tej godności osób, które nie przyjęły bierzmowania, bądź żyją
w niesakramentalnych związkach. Zdarza się to zwłaszcza w przypadku osób
żyjących na co dzień za granicą i w większych miastach. Jest to zupełnym
nieporozumieniem, gdy ktoś, kto ma dawać przykład uczciwości, kłamie i udaje
kogoś, kim nie jest. Jeśli natomiast problemem jest brak bierzmowania, taka osoba
powinna zgłosić się do swojego proboszcza i poprosić o przygotowanie do tego
sakramentu. W naszej diecezji ksiądz biskup udziela sakramentu bierzmowania
w ramach swojej zwyczajnej posługi oraz dodatkowo kilka razy w roku w katedrze,
dlatego nie jest problemem przyjęcie bierzmowania nawet w dorosłym życiu.
Trzeba tylko mieć chęci i włożyć pewien wysiłek w dobre przygotowanie się.
Podsumowując: bierzmowanie jest sakramentem, który pogłębia i rozbudza w nas
łaski otrzymane w chrzcie świętym. Daje ono wierzącemu człowiekowi
doświadczenie pełni mocy Ducha Świętego, który zstąpił na Apostołów w dniu
Pięćdziesiątnicy. Daje ono również przywilej bycia chrzestnym i wspomaga
na drodze małżeństwa.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, wstawiaj się za młodzieżą, która
przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Rozpal również gorące
chęci i pragnienie przyjęcia tego sakramentu u tych, którzy nie uczynili tego
w młodym wieku. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

179

51. Bierzmowanie – przygotowanie
do przyjęcia sakramentu
Data:

W

dzisiejszej

katechezie

omówimy

aktualne

normy

dotyczące

przygotowania do sakramentu bierzmowania, według najnowszych wytycznych
Konferencji Episkopatu Polski i naszego biskupa diecezjalnego. Dowiemy się dziś
w jakim wieku młodzież powinna przygotować się do tego sakramentu,
jak wyglądają same przygotowania, jakie wybrać imię i świadka, a także co zrobić,
jeśli ktoś w młodości nie przyjął tego sakramentu.
Ogólnopolska

instrukcja

mówi

nam,

że

przygotowanie

do

sakramentu

bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia
z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami,
natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309).
Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa
Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK
1309).
Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania
dalszego, bliższego i bezpośredniego.
a) Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie,
następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole, a także
w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz
Eucharystii.
b) Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii
(katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania
180

powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym
środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez
udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz
odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie,
że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać
stosowną opinię od nauczyciela religii.
c) Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział
w katechezie szkolnej i parafialnej, poprzedzającej przyjęcie bierzmowania.
Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim
charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach
formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach
skupienia.
Optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego
do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa). Przyjęcie sakramentu
bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne
dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej. Kandydat powinien przystąpić
do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament
pokuty i pojednania (por. KKK 1310). Ze względów duszpasterskich do
bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością
intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz
możliwości. W przygotowaniu do tego sakramentu trzeba koniecznie uwzględnić
możliwości

osób

o

specjalnych

potrzebach

edukacyjnych

(np. z niepełnosprawnością intelektualną).
Osoby dorosłe powinny odbywać formację w odrębnych grupach, np. dekanalnych
lub diecezjalnych, w sposób dostosowany do zwyczajów lokalnych. Nie można
udzielać bierzmowania dorosłym, bez należytego przygotowania.
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Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do
sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia na terenie której
znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie
kandydata w życie jego parafii. Z tego względu należy dołożyć wszelkich starań,
by cała wspólnota parafialna uczestniczyła w przygotowaniu kandydata, głównie
poprzez modlitewne towarzyszenie młodzieży i świadectwo wiary.
W naszej diecezji przygotowanie do sakramentu bierzmowania w parafii należy
rozpocząć w klasie VII (lub VIII) na początku okresu Wielkiego Postu, podczas
uroczystej celebracji słowa Bożego. Na zakończenie celebracji kandydaci
w obecności rodziców składają na ręce księdza proboszcza podpisane przez siebie
oraz rodziców deklaracje. Zachęca się, aby kandydaci do sakramentu bierzmowania
formowali się w małych grupach (6-11 osób). Spotkania w grupach mogą prowadzić
kapłani, osoby konsekrowane, katecheci świeccy lub animatorzy z ruchów
i stowarzyszeń. Należy zadbać o ich odpowiednie przygotowanie. Program formacji
w małych grupach wybiera ksiądz proboszcz.
Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem
chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne.
Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem
chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim
przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem
życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane
z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona.
Przystępujący do sakramentu bierzmowania, pozostawiając imię chrzcielne lub
przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona,
uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.
W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania,
świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są
wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to
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możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty
inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym
i

praktykującym

katolikiem.

Można

zachować

zwyczaj,

że

świadkiem

bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie
jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii
swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji.
Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874;
893).
Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli
w liturgii bierzmowania, ale ma on uczestniczyć w przygotowaniu kandydata do
przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu
w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha
Świętego (por. OB 5). Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym
początku przygotowania do bierzmowania.
Również dziś pomódlmy się za kandydatów do bierzmowania, ich świadków
i rodziny.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, pomóż nam być wiernymi świadkami
Ducha Świętego. Chcemy prowadzić święte życie i dzięki Duchowi Świętemu głosić
naszym życiem Jezusa innym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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52. Bierzmowanie – ceremonia
i co po niej?
Data:

Bierzmowanie powinno być dla młodego człowieka bardzo ważnym
wydarzeniem, dlatego zastanowimy się dziś, w jaki sposób dobrze przygotować się
do tej ceremonii i czego Kościół oczekuje od nowo bierzmowanych.
W ostatnich katechezach omawialiśmy, w jaki sposób wygląda przygotowanie do
przyjęcia bierzmowania w naszej diecezji. Przypomnijmy, że rozpoczyna się ono
w rodzinie, dopełnia się w szkole, a ostatni etap przygotowania bezpośredniego trwa
minimalnie rok i powinien rozpocząć się najwcześniej w VII lub VIII klasie. W tym
czasie młody człowiek, poprzez swój systematyczny udział w Mszach świętych,
spowiedziach,

nabożeństwach

i spotkaniach

formacyjnych,

ma

pokazać

Kościołowi, że jest godny przyjęcia tego sakramentu. Nie dziwmy się więc, że
w niektórych parafiach młodzi ludzie otrzymują indeksy, na których zbierają
podpisy potwierdzające ich udział w nabożeństwach. Oczywiście nie chcemy
popadać w formalizm, chodzi jednak oto, by ten indeks pokazał im samym, czy
naprawdę zależy im na tym sakramencie. Ponieważ młodzi ludzie dojrzewają
społecznie i emocjonalnie coraz później, doświadczenie pokazuje, że czasem lepiej
zaczekać z bierzmowaniem do chwili aż kandydat sam, z własnej woli i pragnienia
zechce je przyjąć. Z drugiej strony, nie powinno się odkładać tego sakramentu
zbytnio w czasie, ponieważ z dobrym przygotowaniem powinien on pomóc
młodemu człowiekowi dobrze przeżyć czas dojrzewania, buntów i kryzysów wiary.
Otrzymuje on bowiem na ten trudny czas specjalną łaskę Ducha Świętego, która
powinna doprowadzić go do osobistej i świadomej wiary. Bierzmowanie, jak już
mówiliśmy o tym wcześniej, nazywamy czasem „chrześcijańską maturą”, a więc od
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tego momentu ufamy, że chrześcijanin jest na tyle dojrzały, że wytrwa w wierze
i będzie mógł ją przekazywać innym.
Omówimy dziś sobie przebieg ceremonii bierzmowania i na jej podstawie
zastanowimy się czego Kościół oczekuje od młodego chrześcijanina.
Aby podkreślić rangę i podniosłość tego sakramentu, przygotowaniom
wewnętrznym

powinny

towarzyszyć

również

przygotowania

zewnętrzne.

Przygotowanie serca to oczywiście cały rok formacji, udział w katechezach
i celebracjach, wyjazd na rekolekcje lub dzień skupienia, spotkania z rodzicami,
pielgrzymka bierzmowanych do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
w Tomaszowie Lubelskim i inne spotkania wyznaczone przez duszpasterza
prowadzącego kandydatów. Powinny one zakończyć się spowiedzią kandydata
i jego rodziny w ostatnich dniach przed przyjęciem bierzmowania.
Przygotowania zewnętrzne to próby ustawienia, czytań, asysty liturgicznej –
wszystko po to, aby ceremonia wypadła okazale i bez pomyłek. Bardzo ważną
rzeczą jest odpowiedni ubiór kandydatów – ma on być godny świątyni
i skonsultowany z duszpasterzem.
W czasie Mszy św. z udziałem biskupa, podczas której udziela się tego sakramentu,
kandydatom do bierzmowania powinni towarzyszyć rodzice i świadkowie.
Następnie przygotowani do tego wcześniej rodzice proszą biskupa o naznaczenie
Duchem Świętym ich dzieci. Jest to tak naprawdę ostatni moment, w którym jeszcze
oni są w pełni odpowiedzialni za rozwój wiary swoich dzieci. Od chwili
bierzmowania ta odpowiedzialność przechodzi również na tych, którzy przyjmują
ten sakrament. Potwierdza to sama młodzież, kiedy po Ewangelii i po dopuszczeniu
ich przez kiędza proboszcza wypowiadają zdanie: „Pragniemy, aby Duch Święty,
którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania
według jej zasad”. W tych słowach streszcza się to, co jest skutkiem sakramentu
i czego oczekuje Kościół, dlatego po homilii następuje wyznanie wiary i modlitwa

185

biskupa o Ducha Świętego z namaszczeniem olejem krzyżma czoła każdego
z kandydatów.
Jako ciekawostkę możemy przytoczyć fakt, że w starej liturgii bierzmowania (do
Soboru Watykańskiego II, co być może pamiętają najstarsi z nas) namaszczeniu
krzyżmem świętym towarzyszył gest lekkiego uderzenia w policzek przez biskupa.
Był to znak wywodzący się ze średniowiecza, przypominający pasowanie na
rycerza, który oznaczał, że od tej chwili bierzmowany godzi się na to, by znosić
prześladowania za wiarę i mężnie jej bronić, aż do utraty swojego życia. Nie jest
oczywiście w tym sam, ponieważ otrzymuje do tego specjalną łaskę męstwa od
Ducha Świętego.
Warto przy tej okazji zastanowić się, na ile każdy z nas realizuje swoje
zobowiązania z bierzmowania. Katechizm mówi nam, że po bierzmowaniu każdy
chrześcijanin powinien wejść w głębsze zjednoczenie z Chrystusem, mieć większą
zażyłość z Duchem Świętym i Jego darami, a także powinien zaangażować się
w działalność apostolską i ewangelizacyjną Kościoła, zwłaszcza w swojej parafii.
Czy rzeczywiście widać po nas skutki bierzmowania? Dobrze zrobić sobie dziś
rachunek sumienia i zapytać, czy współpracuję z Duchem Świętym i pogłębiam
swoją relację z Bogiem. Jeśli jesteśmy tacy sami jacy byliśmy rok temu – oznacza
to, że jesteśmy gorsi. Każdy rok ma bowiem nas przybliżać do Jezusa i pogłębiać
naszą dojrzałość. To jest chyba nasz największy grzech – letniość i bierność.
Podobnie jest z zaangażowaniem się w parafię: na ile aktywnie włączam się
w różnego rodzaju akcje i inicjatywy duszpasterskie, a na ile tylko krytykuję swoich
księży? Może warto zaangażować się w parafię przez włączenie się do jakiejś
wspólnoty, aby tam rozwijać swoją wiarę i uczyć się, jak służyć innym.
Jeśli więc zauważamy u siebie pewne braki, bierność i zbyt małe zaangażowanie –
nigdy nie jest za późno. Mamy już Ducha Świętego i nawet jeśli nie byliśmy zbyt
pobożni, On wciąż w nas mieszka i chce działać, rozbudzając naszą gorliwość.
Czeka tylko na krok z naszej strony. Ktoś mądry kiedyś powiedział: „Jeśli dzieli Cię
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od Boga odległość stu kroków, to Bóg zrobi 99, ale ty musisz zrobić ten jeden”.
Bóg wciąż czeka i chce uwalniać w nas moc bierzmowania. Pozwólmy Mu na to.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, nie chcemy być letni w wierze.
Chcemy, aby Duch Święty działał w nas całą swoją mocą i dawał nam wszystkie
potrzebne łaski, a zwłaszcza gorliwość wiary, męstwo w jej bronieniu
i zaangażowanie w ewangelizację. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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