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Jesteśmy napełnieni
Duchem Świętym

s. 6 s. 8 s. 15Prawda o Duchu 
Świętym w Starym 
Testamencie

Duch Święty czyni 
w nas znacznie więcej, 
niż podejrzewamy

Piękna
w Duchu

 Pismo Stowarzyszenia Pomocników          Mariańskich w Polsce 

Przyjmijcie Ducha Świętego



Od lat pragnęliśmy potomstwa. Szukaliśmy pomocy u leka-
rzy. Bezskutecznie. Po pielgrzymce do św. Stanisława i odprawie-
niu nowenny do niego narodził się Stasio, który jest zdrowym  
i ślicznym dzieckiem. Wiktoria i Zbigniew

Zawsze, kiedy brakuje mi sił do życia, czuję się wypalony, wsia-
dam w samochód i jadę do Wieczernika. Zawsze wracam do domu 
jakby nowonarodzony z energią i nadzieją. Roman

W tym miejscu wyprosiłam uzdrowienie z nowotworu. Guz 
zniknął. Operacja nie jest potrzebna.  Katarzyna

 Na szczególną pomoc św. Stanisława mogą liczyć rodziny pra-
gnące potomstwa, rodzice oczekujący potomstwa, zwłaszcza matki 
w zagrożonej ciąży, chorzy na nowotwory, osoby uzależnione od na-
łogów, skonfliktowane rodziny oraz dzieci i młodzież z trudnościa-
mi w nauce.
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przy Zgromadzeniu Księży Marianów zrzesza osoby wie-
rzące, które pragną rozwijać się duchowo, naśladować 
życie Matki Najświętszej i na Jej wzór oraz pod Jej opieką 
głosić światu prawdę o Bożym Miłosierdziu. Członko-
wie uświęcają siebie i bliźnich przez modlitwę, pokutę 
i uczynki miłosierdzia, które ofiarują Bogu za zmarłych 
w czyśćcu cierpiących oraz w intencji powołań do życia ka-
płańskiego i zakonnego. Wspierają także modlitwą, pracą 
i, jeśli to możliwe, ofiarą materialną działalność apostolską 
i misyjną marianów. Wszyscy włączeni do SPM mają udział  
w owocach codziennych Mszy św., modlitw i Bożych dzieł 
księży i braci marianów.

Jeśli pragniesz aktywnie włączyć się w dzieło Stowarzy-
szenia lub uzyskać bardziej szczegółowe informacje, napisz: 
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Duch Święty jest Osobą – nie 
bezosobową energią, siłą, jakąś 
abstrakcją… Myślę, że warto to 
podkreślać, bo o ile osobowo 
traktujemy Pana Jezusa i Boga 
Ojca, to z Duchem Świętym 
jest nam już trudniej. Bardzo 
ważne jest też drugie słowo – 
„miłością”, bo wskazuje, że na-
turą tej Osoby jest miłość. Świadomość tego, że Duch Święty jest 
„osobową miłością” – to klucz do wszystkich tzw. darów Ducha 
Świętego. Jeżeli ktoś nie wie, że Duch jest miłością, nigdy nie zrozu-
mie na przykład daru męstwa…

 Kiedy św. Piotr w dniu Pięć-
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szy Jezusa Chrystusa ukrzyżo-
wanego i zmartwychwstałego, 
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„Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chry-
stusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze 
Ducha Świętego” (Dz 2,38). 
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Drodzy Współpracownicy Marianów! 
Kiedy zastanawiałem się nad obecnością Ducha Świętego 

w moim życiu, zadałem sobie pytanie: jak często przyzywam Go 
w codziennych sytuacjach? Zobaczyłem, że bardzo często zwracam 
się do Boga Ojca, do Jezusa Chrystusa, w moich modlitwach po-
jawiają się święci, przede wszystkim Maryja, święty Józef, św. Sta-
nisław Papczyński i bł. Jerzy Matulewicz, moi patronowie. Zdałem 
sobie sprawę, że nie tak często jak bym chciał, wołam do Ducha 
Świętego o światło i mądrość.

Jeden z teologów w XX wieku zwrócił uwagę, że Duch Święty stał 
się w życiu codziennym Kościoła „nieznanym” albo „zapomnianym”. 
Z jednej strony czynimy znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świę-
tego, ale nasze myśli łatwiej się koncentrują na pierwszych dwóch. 
Przyjęliśmy sakrament bierzmowania albo uczestniczymy w przygo-
towaniach dzieci lub wnuków, ale nierzadko zapominamy, jakie dary 
i charyzmaty otrzymujemy każdego dnia dzięki Duchowi Świętemu. 
Mam wrażenie, że obecny rok duszpasterski jest wielką szansą na od-
krycie na nowo roli trzeciej Osoby Boskiej w naszym życiu.

Św. Stanisław Papczyński jasno określił misję marianów jako sze-
rzenie kultu Niepokalanego Poczęcia Maryi i naśladowanie Jej cnót 
w codzienności. Nie chodziło tylko o podkreślenie kolejnego tytułu 
Matki Jezusa, ale o dotknięcie tajemnicy miłości Boga. Duch Święty 
jest autorem życia Bożego w człowieku i to dzięki Niemu Maryja 
została zachowana od grzechu pierworodnego i obdarzona pełnią 
łaski. Niepokalana Patronka rozważając tajemnice życia Swojego 
Syna, dzięki Duchowi Świętemu przyjmowała z pokorą wydarze-
nia, jakie pojawiały się w Jej życiu. Rozumiała, że tylko przez śmierć 
na krzyżu Jezus pokona grzech i przywróci wolność wszystkim lu-
dziom. Duch Święty objawiał Jej i objawia nam każdego dnia, że 
całe dzieło Odkupienia i zbawienia jest owocem bezwarunkowej 
miłości Boga do człowieka.

Jesteśmy zaproszeni, aby razem z Maryją Niepokalaną przyjmo-
wać do swego serca światło Ducha Świętego i w Jego mądrości do-
konywać codziennych wyborów. Zapraszam do lektury kwartalni-
ka, który pozwoli nam odkrywać na nowo Jego obecność w naszym 
życiu, a szczególnie Jego dary i charyzmaty, które służą całej wspól-
nocie Kościoła. Duch Święty, który jest Parakletem, Pocieszycie-
lem, umacniał Apostołów zebranych na modlitwie razem z Maryją 
w Wieczerniku i dzisiaj pragnie wzmacniać naszą wiarę.

Pragnę Wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia otwar-
tych serc na Bożą Prawdę o Jezusie Chrystusie, który umarł za nas 
i zmartwychwstał. Niech radość z faktu, że śmierć jest pokonana i nie 
ma nad nami już władzy, towarzyszy Wam każdego dnia, zaś Duch 
Święty, który jest Miłością, uzdalnia Was do wyznawania, że Jezus 
jest Panem, przyjmowania Jego miłości i dzielenia się nią z innymi. 
Powierzam Waszym modlitwom wszystkich księży i braci maria-
nów, szczególnie tych posługujących na misjach. Niech Niepokalana 
Patronka wyprasza im potrzebne łaski w dziele ewangelizacji!

 
 ks. Łukasz Wiśniewski MIC

„Radość jest
niejako towarzyszką 

Ducha Świętego,
i na odwrót,

On jest
towarzyszem

radości”
 św. Stanisław Papczyński 
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POTRZEBA DUCHA ŚWIĘTEGO I NAJWIĘKSZY DAR

„Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel” (J 15,26)

Weź pod uwagę, że z trojakiego powodu przychodzi do nas Duch Święty: 
1) aby rozpalać, 2) aby pocieszać, 3) aby napominać.

Rozpala oziębłych i letnich, aby raźniej postępowali na drodze cnoty. Po-
ciesza strapionych, aby bardziej miłowali najłaskawszego Boga, mając świa-
domość Jego wielkiej troski o nich i Jego dobroci. Napomina nieposłusznych, 
grzeszników, złoczyńców, aby szybciej się opamiętali, porzucili złe uczynki, 
unikali kłamstwa i pokochali prawdę.

Proś Ducha Świętego o tę łaskę, aby zawsze w tobie przebywał, a gdybyś stał się letnim, żeby cię rozpalił, 
abyś mógł płonąć miłością. Gdybyś został pogrążony w smutku, abyś otrzymał od Niego pociechę i zdobywał 
się na coraz większe akty miłości Boga. Gdybyś zaś schodził z drogi cnoty i poznania prawdy, i od niej się 
oddalał, a na skutek tego był karcony, abyś wtedy mógł mówić: „Gdyby Pan mnie nie wspomagał i nie napo-
minał, niewiele by brakowało, aby dusza moja pogrążyła się w piekle” (por. Ps 94,17). A tak w przyszłości, 
stojąc mocno na nogach, będziesz mógł nieprzerwanie kroczyć drogą przykazań Bożych.

„Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22)
O najznakomitszy darze! O darze, nad który nie masz większego! Jakich jeszcze więcej dobrodziejstw, 

łask i charyzmatów, mógł Pan udzielić swoim uczniom poza Duchem Świętym? Gdy ktoś Go posiada, uważa 
się, że ma wszystko! Gdy ktoś przez Niego jest kierowany, nie może błądzić i jest prowadzony bezpieczną, 
prostą drogą do niebieskiej Ojczyzny! Zastanów się, czy dziś otrzymałeś Ducha Świętego w Najświętszym 
Sakramencie Eucharystii, czy Go posiadłeś? Czy może z Apostołem nie mógłbyś powiedzieć: „Wydaje mi się, 
że ja też mam Ducha Bożego” (1 Kor 7,40).

Wiesz, że takie są znamiona Ducha Świętego: radość, pokój, mądrość, łagodność, cierpliwość, pokora, 
rozwaga, wytrwałość i inne podobne cnoty. Jeśli one w tobie nie jaśnieją, nie masz w sobie nawet iskierki 
światła, nie mówiąc o Duchu Świętym.

 św. Stanisław Papczyński, Inspectio cordis

WYRÓŻNIAJMY SIĘ NIE STROJEM, LECZ DUCHEM

Nie mamy zamiaru wyróżniać się od innych ani strojem, ani żadnymi in-
nymi znakami zewnętrznymi. Kapłani będą się ubierać jak inni poważni 

i pobożni księża tego kraju, w którym nam przypadnie pracować. Niekiedy 
zdarzy się i kapłanowi konieczność przywdziania szat świeckich, aby łatwiej się 
ukryć i pracować owocniej dla chwały Bożej. Podobnie i bracia zakonni powin-
ni przystosować się do poważnych i pobożnych katolików tego samego stanu 
i zawodu. Celem tego wszystkiego jest łatwiejsze zbliżenie się do różnych ludzi, 

wniesienie ducha Chrystusowego do wszystkich stanów, niczym nie wyróżniając się publicznie, a obcując 
z ludźmi z bliska, abyśmy dawali przy Boskiej pomocy przykład prawdziwie doskonałego życia katolickiego, 
a kapłani – również kapłańskiego. Usiłujmy wyróżniać się i odznaczać nie znakami zewnętrznymi, lecz du-
chem, świętością życia, miłością Boga i bliźniego, silną wiarą, czystą i prawdziwie katolicką nauką, gorliwo-
ścią, sumiennym wykonywaniem obowiązków, pracowitością i zręcznością w pracach. Wykorzystując oka-
zje i chwytając się różnych środków, patrzmy nie na to, czy były już używane, lecz raczej czy są odpowiednie 
i o ile są przydatne do szerzenia chwały Bożej i zbawienia dusz. 
 bł. Jerzy Matulewicz, Dziennik Duchowy
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Nowa strona
Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich

Z przyjemnością informujemy, że wystartowała nowa od-
słona naszej strony internetowej www.spm.org.pl, która ma 
nie tylko nowoczesną szatę graficzną, układ informacji, ale 
umożliwia przesyłanie intencji do linii modlitwy oraz doko-
nywanie duchowej adopcji misjonarza. Ponadto można dzięki 
niej łatwiej poznać najpilniejsze potrzeby poszczególnych mi-
sji mariańskich oraz ewentualnie wesprzeć dzieła Księży Ma-
rianów, składając ofiary online. 

Nowy numer konta
Informujemy, że od stycznia 2018 roku 

obowiązuje nowy numer naszego konta. 
Ofiary na dzieła misyjne

Zgromadzenia Księży Marianów
można przesyłać na konto:

Centrum Pomocników Mariańskich
ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa

Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa 
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

Łaską obdarowani 
Relacja ze spotkań opłatkowych

„Bóg, który pierwszy 
wychodzi do człowie-
ka, który pragnie ob-

darzyć go pełnią łaski, tak jak Ma-
ryję, w sposób szczególny wybiera 
mariańskich współpracowników 
do dzieła ewangelizacji”. Tymi sło-
wami w czasie spotkań opłatko-
wych z członkami Stowarzyszenia 
Pomocników Mariańskich w Lu-
blinie, Grudziądzu i po raz pierw-
szy w Skórcu, ojciec Władysław 
wskazywał na szczególną misję 
marianów i wszystkich świeckich 
współpracowników w Kościele 
oraz podkreślał, że Niepokalane 

Poczęcie jest darem, który uzdal-
nia do odkrywania miłości i dzie-
lenia się nią w codzienności z in-
nymi. 

W styczniowych spotkaniach 
regionalnych uczestniczyło kil-
kadziesiąt osób z 3 mariańskich 
parafii, którzy wysłuchali konfe-
rencji ojca Władysława na temat 
Niepokalanego Poczęcia będące-
go inspiracją do zaangażowania 
w dzieło ewangelizacji i wspiera-
nia misji mariańskich na świecie. 
Ponadto spotkania były okazją do 
wzajemnego poznania i umocnie-
nia istniejących więzi przyjaźni. 

Ojciec Władysław chętnie odpo-
wiadał na pytania dotyczące ma-
riańskich misji i działalności Sto-
warzyszenia. 

Szczególnie uroczysty wymiar 
miało spotkanie w Lublinie, gdzie 
tamtejsza wspólnota świętowała 
mały jubileusz 21-lecia istnienia, 
który stał się okazją do wyraże-
nia wdzięczności ks. Zygmuntowi 
Proczkowi MIC, który opiekował 
się wiele lat lubelskimi pomocni-
kami. Spotkanie było pełne rado-
snych wspomnień oraz robienia 
planów na najbliższą działalność. 
 

❚ Spotkanie w Grudziądzu ❚ Spotkanie w Lublinie
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Duch Święty czyni z nas wspólnotę 
Mariańscy klerycy w Lublinie

W miarę, jak zbliżał się 
moment męki Chry-
stusa, coraz intensyw-

niej mówił On o Duchu Świętym, 
który zostanie posłany przez Ojca. 
Jezus mówił o Duchu, aby uspokoić 
Apostołów, że nie zostaną sami, jak 
sieroty, żeby się nie bali i wiedzieli, 
że dzieło Chrystusa będzie konty-
nuowane. Jezus powiedział m.in., 
że „Paraklet, Duch Święty, którego 
Ojciec pośle w moim imieniu, On 
was wszystkiego nauczy i przypo-
mni wam wszystko, co Ja wam po-
wiedziałem” (J 14,26). 

Z reguły niewiele mówi się o Du-
chu Świętym, a to przecież On od 
przeszło 2000 lat poucza nas, przypo-
mina naukę Jezusa, daje natchnienia, 
prowokuje do rozeznawania swoje-
go powołania, swojej drogi życiowej 
i podejmowania codziennych wybo-
rów zgodnie z wolą Bożą w sytuacjach 
i miejscach, w których nas stawia.

Jednym z takich miejsc jest na-
sze mariańskie seminarium, które 
mieści się w Lublinie. Bogactwem 
i zarazem główną cechą specy-
ficzną naszej seminaryjnej wspól-

noty jest jej międzynarodowość, 
gdyż oprócz Polaków, są też bracia 
z Białorusi, Łotwy, Ukrainy, Kazach-
stanu, Rwandy i Brazylii. Wszystkich 
nas jest 25 osób, w tym 20 semina-
rzystów, 2 prefektów, ojciec duchow-
ny oraz 2 braci zakonnych. Pomimo 
różnic kulturowych, językowych, 
historycznych i kulinarnych Duch 
Święty czyni z nas jedną wspólnotę, 
która ma wspólne cele i pragnienia, 
aby służyć Kościołowi i drugiemu 
człowiekowi jako marianie i być po-
słanym tam, gdzie będzie taka po-
trzeba. Jedną z większych trudności, 
przynajmniej na początku, szczegól-
nie dla braci spoza kontynentu euro-
pejskiego, jest język polski. Po rocz-
nej intensywnej nauce języka na uni-
wersytecie, porozumiewają się oni 
jednak bez większych problemów 
i rozpoczynają studia w seminarium.

W celu bliższego poznania sie-
bie nawzajem obchodzimy święta 
narodowe krajów, z których po-
chodzimy. Podczas obiadu bracia 
prezentują krótką historię swojego 
święta i wyjaśniają dlaczego jest 
ono dla nich takie ważne. Nie bra-

kuje też okazji, aby przy wspólnych 
rozmowach wymieniać się różny-
mi swoimi tradycjami, zwyczajami 
czy ciekawostkami, które dotyczą 
poszczególnych narodowości. 

Czas w seminarium jest wypeł-
niony różnymi obowiązkami, jak 
studia, egzaminy czy pisanie prac 
naukowych. Oczywiście nie może 
zabraknąć też miejsca na wspólną 
czy osobistą modlitwę, posiłki, rekre-
ację, dbanie o porządek oraz sport. 
Ponadto bracia służą swoją pomocą 
w mariańskich parafiach i w różnych 
inicjatywach w kraju i za granicą 
podczas świąt Bożego Narodzenia, 
Wielkiejnocy oraz w wakacje. 

Jak można zauważyć 6-letni po-
byt w seminarium obfituje w różne 
doświadczenia i wydarzenia, któ-
re mają pomagać nam odkrywać 
piękno i znaczenie wspólnoty oraz 
mariańskiego powołania. Każdy 
z nas próbuje wsłuchiwać się inten-
sywnie w głos i natchnienia Ducha 
Świętego, aby móc codziennie szu-
kać i wypełniać wolę Bożą oraz ro-
zeznawać swoje powołanie.  

 ks. Jacek Rygielski MIC

❚ Seminarium Księży Marianów

❚ Spotkanie w Lublinie
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W zbiorze medytacji Jo-
sepha Ratzingera/Be-
nedykta XVI o Trójcy 

Świętej znalazło się stwierdzenie: 
„Wierzymy w Boga Ojca, Syna i Du-
cha Świętego – w Boga Trójjedyne-
go. O ile jednak o Ojcu i Synu umie-
my powiedzieć stosunkowo wiele, to 
Duch Święty pozostaje dla nas Bo-
giem w znacznej mierze nieznanym. 
W dziejach Kościoła istniał wpraw-
dzie zawsze nurt interesujący się 
Duchem Świętym, ale ruchy, które 
z niego wyrastały, częstokroć przy-
czyniały się do tego, że mówienie 
o Duchu Świętym w Kościele stawa-
ło się jeszcze cichsze”. 

Duch – Dawca życia
i Mądrość
Intuicja prawdy o Duchu Świętym 

pojawia się w wyrażeniach, w któ-
rych występuje rzeczownik „rūach”, 
czyli „wietrzyk/wiatr”, „tchnienie” 
oraz „oddech” i „powietrze”. Zarys 
prawdy o Duchu Świętym pojawia 
się najpierw w opowiadaniu o stwo-
rzeniu świata i człowieka: „Ziemia 
zaś była bezładem i pustkowiem: 
ciemność była nad powierzchnią 
bezmiaru wód, a Duch Boży [rūach 
Elohim] unosił się nad wodami” 
(Rdz 1,2).

Obraz nawiązuje do wiatru, któ-
ry może być łagodnym lub gwał-
townym ruchem powietrza. Ale nie 
o żywioł przyrody tu chodzi, lecz 
o symbol stwórczej mocy Boga. 
W opowiadaniu o potopie „tchnie-
nie życia” to pochodząca od Bo- 
ga moc, która ożywia człowieka 
i wszystkie istoty żywe. „Wszystkie 

istoty, w których nozdrzach było 
ożywiające tchnienie życia [rūach 
chajjim], wszystkie, które żyły na lą-
dzie, zginęły” (Rdz 7,22).

Tchnienie to, stanowiąc źród- 
ło wszelkich władz psychicznych 
i umysłowych, podkreśla absolut-
ną zależność wszystkich istot ży-
wych od Stwórcy. Udzielając daru 
życia i odbierając go, Bóg daje po-
znać, kim jest. Duch, który ożywia 
śmiertelne ciało, stanowi niezwy-
kły dar Boga, o którym mowa w za- 
powiedzi oczyszczenia Izraela do-
tkniętego piętnem niewierności 
i zła oraz jego powrotu do ziemi oj-
ców. „I dam wam serce nowe i du-
cha nowego [rūach chadaša] tchnę 
do waszego wnętrza, zabiorę wam 
serca kamienne, a dam wam serce 
z ciała. Ducha mojego [rūchi] chcę 
tchnąć w was i sprawić, byście żyli 
według mych nakazów i przestrze-
gali przykazań, i według nich po-
stępowali” (Ez 36,26-27).

„Duch” Boga sprawia radykal-
nie nowe życie ludu Bożego wy-
brania, znacznie głębsze i pełniej-
sze niż w wymiarze doczesności. 
Ten aspekt został jeszcze wyraźniej 
ukazany w wizji ożywienia wy-
schniętych kości Izraelitów, któ-
rzy pomarli na wygnaniu, daleko 
od ojczyzny. Ezechiel, posłuszny 
poleceniu Boga, wyznaje: „Wtedy 
prorokowałem, tak jak mi naka-
zał, i duch [rūach] wstąpił w nich, 
a ożyli i stanęli na nogach – tłum 
bardzo, bardzo wielki” (Ez 37,10). 
„Duch” Boży ożywi umarłych i po-
prowadzi ich do ojczyzny, aby po-
znali, a więc również uznali Boga 
i Jego moc. Działanie Ducha spra-
wi głębszą znajomość Boga, który 

jest Dawcą życia. Prawda o Duchu 
jako osobowej Mądrości, która 
wszystko stwarza i wypełnia, jest 
obecna w jednej z ostatnich ksiąg 
Starego Testamentu, czyli Księ-
dze Mądrości: „Albowiem Duch 
Pański [pneuma Kyriou] wypełnił 
zamieszkaną ziemię. Ten, który 
ogarnia wszystko, ma znajomość 
mowy” (Mdr 1,7).

 Nauczanie proroków
W Credo, wyznaniu wiary Ko-

ścioła, wyznajemy Ducha Świętego, 
„który mówił przez proroków”. Sta-
rotestamentowi prorocy mieli świa-
domość wyjątkowości swego powo-
łania i szczególnych obowiązków, 

ks. prof. Waldemar Chrostowski

   Prawda o Duchu 
Świętym w Starym
   Testamencie

❚ Giottto di Bondone,
Zesłanie Ducha Świętego
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które ono na nich nakładało. Swoją 
nową tożsamość i posłannictwo łą-
czyli z Duchem Pana, wskazując na 
Jego stałą obecność w dziejach Izra-
ela. Specyfika zjawiska profetyzmu 
wynika z jego wyjątkowej genezy 
i szczególnej natury, co nadaje sens 
i kierunek życiu i misji proroka. 
Micheasz mówił o sobie: „Ja zaś na-
prawdę pełen jestem mocy Ducha 
Pańskiego [rūach YHWH], spra-
wiedliwości i męstwa, aby ogłaszać 
Jakubowi jego występki, Izraelowi 
– grzech jego” (Mi 3,8).    

Duch Pański daje odwagę, która 
jest w stanie przeciwstawić się złu, 
przezwyciężając wszelkie obawy 
oraz zasadzki i wrogość złych ludzi. 
Jego dary, które prorok przyjął, to 
sprawiedliwość i męstwo. Pomaga-
ją one pełnić misję prorocką, pole-

gającą na rzetelnej religijnej ocenie 
przeszłości i teraźniejszości po to, 
by w świetle Bożych przykazań 
kształtować przyszłość. 

Istniała również nadzieja – wy-
rażona w pierwszej części Księgi 
Izajasza – na wylanie darów Ducha 
rozumianych w sensie mesjańskim. 
Zapowiadając wyrośnięcie „różdż-
ki z pnia Jessego”, prorok podkre-
ślił: „I spocznie na niej Duch Pań-
ski [rūach YHWH], duch [rūach] 
mądrości i rozumu, duch [rūach] 
rady i męstwa, duch [rūach] wiedzy 
i bojaźni Pańskiej” (Iz 11,2).

Duch, obficie wylewany na proro-
ków, zstąpi na Mesjasza, króla z ro- 
du Dawidowego, który zostanie ob-
darzony pełnią obiecanych darów, 
uporządkowanych w trzy pary: mą-
drość i rozum, rada i męstwo oraz 

wiedza i bojaźń Pańska. Stanowią 
one odmienne rodzaje działania 
tego samego Ducha Pańskiego. Z 
kolei prorok Joel zapowiada, że dary 
udzielane poszczególnym osobom 
– prorokom, mędrcom i innym bo-
haterom wiary Izraela – w eschato-
logicznej przyszłości obejmą cały lud 
Bożego wybrania, a nawet „wszelkie 
ciało”, czyli wszystkie ludy i narody: 
„I wyleję potem Ducha mego [rūchi] 
na wszelkie ciało, synowie wasi i cór-
ki wasze prorokować będą, starcy 
wasi będą mieć sny, a młodzieńcy 
wasi będą mieć widzenia. Nawet 
na sługi i służebnice wyleję Ducha 
mego [rūchi] w owych dniach” (Jl 
3,1-2).

Te słowa doczekały się wypeł-
nienia w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy 
Duch Święty zstąpił na apostołów 
i uczniów zgromadzonych w Wie-
czerniku. Rozpoczęła się droga Ko-
ścioła i coraz pełniejsze rozeznawa-
nie prawdy o trzeciej osobie Trójcy 
Świętej.   

Wszystkie starotestamentowe uję- 
cia mają jedno wspólne: rozumie-
ją „ducha/Ducha” i „Ducha Boże-
go/Pana” nie jako osobę, lecz moc, 
podkreślając jej rzeczywiste istnie-
nie. Pojęcie rūach coraz bardziej się 
uduchowiało, zaś ów wielowiekowy 
proces był ukierunkowany ku wy-
znaniu osobowości Ducha. Stary 
Testament stopniowo stworzył pod-
stawy i przygotowywał na prawdę 
o Duchu Świętym objawioną w No-
wym Testamencie.  

Wszystkie starotesta-
mentowe ujęcia mają 
jedno wspólne: rozu-
mieją „ducha/Ducha 
 i „Ducha Bożego/Pana” 
nie jako osobę, lecz 
moc, podkreślając jej 
rzeczywiste istnienie.
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Lucyna Słup: – Św. Jan Paweł II na-
pisał w encyklice „Dominum et Vi-
vificantem”, że w tajemnicy Trójcy 
Świętej Duch jest „osobową miło-
ścią”. Co to znaczy? 

Abp Grzegorz Ryś: – Ważne są tutaj 
oba te słowa – i „osobową”, i „mi-
łością”. Duch Święty jest Osobą – nie 

bezosobową energią, siłą, jakąś abs-
trakcją… Myślę, że warto to pod-
kreślać, bo o ile osobowo traktujemy 
Pana Jezusa i Boga Ojca, to z Duchem 
Świętym jest nam już trudniej. Bardzo 
ważne jest też drugie słowo – „miło-
ścią”, bo wskazuje, że naturą tej Oso-
by jest miłość. Świadomość tego, że 
Duch Święty jest „osobową miłością” 
– to klucz do wszystkich tzw. darów 
Ducha Świętego. Jeżeli ktoś nie wie, 
że Duch jest miłością, nigdy nie zro-
zumie na przykład daru męstwa…

– Dlaczego? 
– Bo wtedy rozumie męstwo na 

sposób doraźny, doczesny – mężny 

jest dla niego np. James Bond. Tym-
czasem w kategoriach ewangelicz-
nych mężna jest Maryja. Ona była 
pełna Ducha, który wzbudził w Niej 
taką miłość do Jezusa, że mogła stać 
pod krzyżem Syna wtedy, kiedy 
wszyscy uciekli… Męstwo Maryi 
bierze się więc z Jej miłości do Je-
zusa, a ta miłość jest darem Ducha 
Świętego. I każdy z tzw. siedmiu 
darów Ducha Świętego można ob-
jaśniać w podobny sposób. Weźmy 
np. dar rozumu. Pismo Święte uży-
wa nie tyle słowa „rozum”, co „rozu-
mienie”. Chodzi więc o dar „rozu-
mienia kogoś”. Rozumiem drugie-
go, gdy słucham go z miłością. Gdy 

Rozmowa z bp. Grzegorzem Rysiem, 
arcybiskupem metropolitą łódzkim

   Duch Święty czyni w   nas
znacznie więcej, niż podejrz  ewamy
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między mną a drugim człowiekiem 
brakuje miłości, nie mam ochoty, by 
go rozumieć. Łatwiej mi go ocenić, 
osądzić, w ogóle się nim nie zajmo-
wać… Tak więc dary duchowe albo 
są motywowane miłością, albo nie 
pochodzą od Ducha Świętego. To 
samo dotyczy też posług w Kościele 
i charyzmatów. 

– Biblia opisuje Ducha Świętego 
za pomocą wielu obrazów. Który 
jest Księdzu najbliższy i dlaczego? 

– Każdy jest przepiękny, ale ja 
najbardziej lubię obraz wody. Na-
kłada mi się on na pochwałę stwo-
rzenia zawartą w Pieśni słonecznej 
św. Franciszka z Asyżu. Franciszek 
mówi: „Pochwalony bądź, Panie 
mój, przez siostrę wodę, która jest 
bardzo pożyteczna i pokorna, i cen- 

na, i czysta”. Zastanawiałem się 
długo, dlaczego woda jest pokor-
na. Otóż: jest pokorna, bo nikt jej 
w życiu nie zauważa, chyba że jej za-
braknie. Pijemy herbatę a nie wodę 
z  herbatą, jemy zupę a nie tłuszcz 
z wodą, pijemy kawę a nie wodę 
z kawą. Niczego więc nie da się 
przygotować bez wody, ale rozu-
miemy to dopiero wtedy, gdy ktoś 
nam zakręci kurek… Tak właśnie 
jest z Duchem Świętym! On czyni 
w nas znacznie więcej niż podej-
rzewamy. Najczęściej jednak tego 
nie widzimy. Dlaczego? Ponieważ 
w naszych działaniach patrzymy 
na samych siebie. Teoretycznie wie-
my, że bez pomocy Ducha nikt nie 
może powiedzieć, że Jezus jest Pa-
nem, ale w modlitwie widzimy sa-
mych siebie. Podobnie jest w naszej 
posłudze, chociaż też wiemy, że to 
Duch nas do tej posługi uzdalnia. 

Duch Święty ma więc w sobie 
pokorę. On się usuwa, chowa się 
za nami. Wyczuwamy brak Ducha, 
gdy nie ma w nas Jego owoców, gdy 
brak gorliwości i radości, a pojawia 
się szarość, bylejakość, zniechęce-
nie… Wtedy najlepiej jest iść do 
spowiedzi, bo to jest miejsce, gdzie 
Duch Święty działa i nas odnawia. 

– Jaka jest Jego rola w naszym 
życiu?

– Najogólniej rzecz biorąc – bez 
Ducha Świętego nie będziemy ludź-
mi. Dlaczego? Bo nie jesteśmy tylko 
ciałem i duszą. Człowiek jest stwo-
rzony do życia w Duchu Świętym. 
Pan Bóg ulepił człowieka z pro-
chu ziemi i tchnął w jego nozdrza 
tchnienie życia (por. Rdz 2, 7). Naj-
lepiej ukazywać to na przykładzie 
Pięćdziesiątnicy, bo w tej biblijnej 
scenie widać, jak Duch uzdolnił 
dwunastu mężczyzn. Teoretycznie 
wiedzieli wszystko. Każdy z nich 
spędził trzy lata z Jezusem, każdy 
miał jakąś wiarę, a jednak w czasie 
Pięćdziesiątnicy siedzieli przestra-
szeni i zamknięci w Wieczerniku. 
I to Duch Święty uzdolnił ich do 

tego, że wyszli, głosząc wielkie dzie-
ła Boga! W ich życiu dokonało się 
więc to, co o. Raniero Cantalamessa 
nazywa „przewrotem kopernikań-
skim”.  

– Na czym polega taki przewrót? 
– Na tym, że człowiek przesta-

je się „kręcić” wokół siebie, a za-
czyna się koncentrować na Jezusie 
Chrystusie. Ale ten przewrót może 
sprawić w życiu człowieka tylko 
Duch Święty! Oczywiście łatwiej go 
zauważyć w życiu człowieka, któ-
ry kierując się własnym interesem, 
dopuszczał się w życiu różnych 
zbrodni, ale ten przewrót ma się 
też dokonać w naszej religijności; 
także i w Kościele. Bo bywa czasem 
tak, że będąc człowiekiem poboż-
nym, buduję w swoim życiu wielką 
wieżę Babel. Na szczycie tej wieży 
stoi świątynia, a w niej znajduje się 
pomnik dla mnie. Widać więc, że 
w moich działaniach od początku 
do końca chodzi mi o mnie samego. 

Tylko Duch Święty może zmie-
nić ten stan rzeczy i sprawić, żebym 
przestał się „kręcić” wokół siebie, 
a zaczął się „kręcić” wokół Jezusa! 
I to właśnie się stało, gdy Aposto-
łowie wyszli z Wieczernika! Co 
więcej – wyszli w harmonii, a więc 
doświadczenie, które przeżyli sta-
ło się też źródłem jedności między 
nimi. Na tym przykładzie widać, 
jak Duch Święty przywraca jed-
ność między ludźmi. Tam, gdzie Go 
brak, gdzie króluje pycha, ludzie za-
czynają się dzielić, rozchodzić, tracą 
wspólny język. 

Mamy wielbić Boga i stawać się 
znakiem jedności dla całego ro-
dzaju ludzkiego. I jedno i drugie 
dokonuje się w Duchu Świętym. 
Do tego jesteśmy stworzeni i we-
zwani jako Kościół.

– Św. Jan Ewangelista mówi 
o tym, że Duch doprowadza nas do 
prawdy. Co to znaczy? 

– To znaczy, że Duch sprawia 
w nas wewnętrzne przylgnięcie 

   Duch Święty czyni w   nas
znacznie więcej, niż podejrz  ewamy
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do nauki Bożej i powoduje, że 
nie traktujemy jej dłużej jako na-
uczania, które jest może „ładne”, 
ale nie moje. Rolą Ducha Święte-
go jest złamać w nas opór wobec 
Jezusowej prawdy, przylgnąć we-
wnętrznie do słowa Bożego, któ- 
re jest głoszone. Tak dzieje się np. 
na każdym kazaniu: słucham tego, 
co jest mówione, z częścią słów się 
utożsamiam, część budzi we mnie 
pytania, a część sprzeciw. Duch 
Święty prowadzi mnie do tego, 
bym utożsamił się z całym sło-
wem Bożym. 

Można to obrazowo wytłuma-
czyć tak: słowo Boże jest łamane 
i dawane jako pokarm, a więc po 
to, bym je przyjął, strawił, włączył 
w siebie, asymilował. I czasem po-
jawia się we mnie opór, jakbym 
mówił: „Ja tej części pokarmu, tego 
konkretnego dania nie chcę”. Rolą 
Ducha Świętego jest dać mi dobre 
„soki trawienne” do „strawienia” 
Bożego słowa. 

– W jakich miejscach Duch Świę-
ty jest szczególnie obecny? 

– On jest na pewno obecny 
w Kościele. W Dziejach Apostol-
skich opisana jest następująca 
scena – synowie Skewasa, czarno-
księżnika chcieli wyrzucać złego 
ducha w imię Jezusa Chrystusa, 
którego głosił Paweł i usłyszeli od 
złego: „Znam Jezusa i wiem o Pa- 
wle, a wy coście za jedni?” (por. 
Dz 19,15). To ważne, bo niektó-
rym wydaje się, że życie duchowe 
nie ma nic wspólnego z czymś tak 
instytucjonalnym jak Kościół… 
Tymczasem Dzieje Apostolskie po-
kazują, jak bardzo Duch Święty jest 
Bogiem, który chce być udzielany 
właśnie przez Kościół. Nie można 
więc sądzić, że życie duchowe jest 
oddzielone od instytucji Kościoła. 

Warto zauważyć, że tam, gdzie 
Kościół wyciąga dłoń (nad człowie-
kiem, a w Eucharystii nad chlebem 
i winem), tam przyzywa Ducha 
Świętego i Jego działania. Widać 

więc, że wyjątkowym miejscem 
działania Ducha Świętego jest sa-
krament pokuty, który może być 
połączony z kierownictwem ducho-
wym. Kierownictwo duchowe jest 
ważne, bo nieraz możemy się pogu-
bić w naszej intuicji wewnętrznej co 
do samych siebie. 

Duch działa w nas także podczas 
każdej modlitwy i warto Go czasem 
łapać „na gorącym uczynku”. Co to 
znaczy? Podam przykład: ostatnio 
byłem proszony o napisanie wstępu 
do bardzo ciekawego modlitewni-
ka. Składał się on z 365 stron (na 
każdy dzień jedna), z czego ¾ stron 
było pustych, przeznaczonych do 
tego, by modlący się człowiek zapi-
sywał na nich to, co usłyszał od Du-
cha Świętego na modlitwie. Na tym 
właśnie polega „łapanie Ducha na 
gorącym uczynku” – „łapię” myśl 
od Niego i zapisuję ją. 

Duch Święty jest obecny zwłasz-
cza w modlitwie uwielbienia. Papież 
Franciszek podczas ostatniej Pięć-
dziesiątnicy podkreślał, jak wiel-
kim darem jest dziś dla Kościoła 
taka modlitwa. Podczas modlitwy 
uwielbienia Duch mówi: „Jezus jest 
Panem”, bo człowiek nie potrafi tego 
powiedzieć sam z siebie. Jeżeli więc 
modlimy się modlitwą uwielbienia 
i robimy to w najbardziej świadomy 
sposób – to jest to pewny moment 
działania Ducha. Duch oczywiście 
działa też w jedności i w świadec-
twie. 

– Mówiąc o obecności Ducha 
Świętego nie sposób nie zatrzymać 
się nad sprawą charyzmatów. Jaka 
jest ich rola w Kościele? 

– Charyzmaty najpierw przy-
pominają o tym, że to Duch rzą-
dzi Kościołem. On wzbudza cha-
ryzmaty i nie pozwala sprowadzić 
Kościoła jedynie do instytucji. 
Charyzmat to dar indywidual-
ny, osobisty, dany jakiemuś czło-
wiekowi. Jeżeli więc daję się pro-
wadzić Duchowi, nie gaszę Go 
w człowieku, w którym On dzia-
ła… Charyzmat nie musi być 
dany komuś raz na zawsze, może 
być dany tylko na chwilę, na jakiś 
czas, ale zawsze bierze się z jakichś 
potrzeb we wspólnocie Kościoła. 
Charyzmat zawsze jest udzielany 
dla pożytku wspólnoty. Dzięki 
charyzmatom Kościół jest ciałem, 
ma naprawdę rozmaite członki 
a nie tylko głowę i palce. 

– Mówi Ksiądz Arcybiskup, że 
Duch Święty czyni w nas znacz-
nie więcej, niż podejrzewamy. Jak 
więc nie marnować Jego działa-
nia? Jak wspomagać Jego pracę 
w nas?

– Powtórzę to, co kiedyś bardzo 
łopatologicznie wytłumaczył mi 
bp Edward Dajczak. Powiedział: 
„Mów na każdym kawałku dro-
gi Magnificat, wtedy wiesz, że na 
każdym jej odcinku działa Pan 
Bóg”. 
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Obecność i działanie Ducha Świętego w moim życiu jest bardzo dyskretne, dlatego bar-
dzo łatwo Go nie uchwycić i przegapić. Stąd wymaga to ode mnie codziennego zasta-

nowienia i refleksji. Dary Ducha Świętego otrzymuję dla mojego dobra, abym lepiej służyła 
wspólnocie, budując Jego Królestwo. Codziennie przyzywam Go hymnem „O Stworzycielu 
Duchu Przyjdź” i staję w Jego obecności, aby usłyszeć ten cichy szum wiatru, odkrywać do 

czego wzywa mnie każdego dnia. On jest niewidoczny dla oczu, ale odczuwam Jego bliskość sercem. Kiedy muszę 
podjąć trudną decyzję lub rozwiązać problem, to pomaga mi modlitwa serca. Duch Święty w odpowiednim czasie 
działa, obdarza mnie pokojem i pomaga podjąć odpowiednie kroki.

 s. Anita Lisowska, Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus

Codziennie rano zapraszam Ducha Świętego…

Aby On się we mnie modlił, prowadził mnie, działał we mnie i przeze mnie. I wierzę, że ma 
On konkretny udział w moim życiu wiary.

Gdy przyglądam się działaniu Ducha Świętego w moim życiu, najbardziej przypomi-
na mi to obraz z Dziejów Apostolskich. Tam widać udział Ducha Świętego w życiu wiary 
i w dziełach Apostołów. Na początku Duch daje siłę do głoszenia, a potem dopiero wskazuje 

dokąd iść, co robić. Jako przykład z mojego życia podzielę się pewną sytuacją: będąc na adoracji, miałem na-
tchnienie, żeby napisać do kilku znajomych SMS o treści, jak bardzo Bóg nas ukochał – a po kilku miesiącach 
jedna osoba dziękuje za to i tłumaczy, że wiadomość ta przyszła w momencie trudnym dla jej małżeństwa 
i przypomniała o zawartym sakramencie, przełamując moment kryzysu. Za inny przykład może posłużyć sy-
tuacja z niedzielnego dzielenia się z braćmi owocami rozmyślania: mimo, że owoce te były bardzo osobiste, 
miałem takie przeczucie, żeby je wypowiedzieć, po czym okazały się one odpowiedzią i umocnieniem dla brata 
w jego pytaniach do Boga. Są to przykłady, rzeczy bardzo proste. Ale dla mnie są dowodem działania Ducha 
Świętego. Działania, które jest bardzo delikatne, subtelne, ale które prowadzi moje życie tak, abym nie tylko ja 
był w coraz głębszej relacji z Bogiem, ale również aby było ono owocne dla innych. 

 kl. Mateusz Cielecki MIC, Seminarium Księży Marianów

Duch Święty działa we wszystkich bez wyjątku

Moje doświadczenie działania Ducha Świętego związane jest z Odnową w Duchu Świę-
tym. Ruch ten miał ożywić wiarę po Soborze Watykańskim II. Jeśli człowiek nie czuje 

bliskości Boga, chodzi do kościoła z przyzwyczajenia. Kiedy zaś pragnie tej jedności, potrze-
buje Ducha Świętego, który został mu dany na chrzcie, a później w trakcie bierzmowania. To 
On zmienia nasze życie. Dzięki temu, że w nas żyje, nieustannie nas odnawia, modli się w nas 

i spełnia codziennie naszą prośbę: „Przyjdź Duchu Święty”. On pomaga nam iść drogą do zbawienia. Zbliża nas 
do Jezusa. Wypełnia nas swoją obecnością. Uznanie Jezusa za Pana i Zbawiciela czy chrzest w Duchu Świętym, 
którego doświadczamy podczas naszych rekolekcji, zmienia perspektywę myślenia, spojrzenie na ludzi i Kościół, 
daje pokój w sercu. Pojawia się pragnienie modlitwy, łączności z Jezusem. Światło Ducha Świętego umożliwia 
nam podejmowanie właściwych decyzji. On udziela charyzmatów i to nie dla siebie, ale żeby posługiwać innym. 
W efekcie tego naszym zadaniem jest ewangelizować, rozmawiając z ludźmi, czy dzieląc się wiarą w rodzinach. 
Ważna jest pokora, dzięki której idziesz przez życie i wiesz jak postępować. Duch Święty działa we wszystkich bez 
wyjątku i czyni cuda na co dzień, niekoniecznie wielkie.

 Barbara Ciaś, wolontariuszka w Centrum Pomocników Mariańskich

„Wielkie są dzieła Pańskie” (Ps 111,2)
ŚWIADECTWA DZIAŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
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           Bierzmowanie

Kiedy św. Piotr w dniu Pięć-
dziesiątnicy głosił po raz 
pierwszy Jezusa Chrystusa 

ukrzyżowanego i zmartwychwsta-
łego, a słuchający go Żydzi, do głębi 
poruszeni, zapytali go, co mają robić, 
Piotr odpowiedział im: „Nawróćcie 
się i niech każdy z was ochrzci się 
w imię Jezusa Chrystusa na odpusz-
czenie grzechów waszych, a weź- 
miecie w darze Ducha Świętego” 
(Dz 2,38). Samo zstąpienie Du-
cha Świętego na Apostołów w dniu 
Pięćdziesiątnicy Piotr odczytał jako 
wypełnienie zapowiedzi proroków 
o wylaniu Ducha na wszelkie cia-
ło (Dz 2,14-17). Był przekonany, że 
obietnica ta jest przeznaczona dla 
wszystkich ludzi, którzy uwierzą 
w Chrystusa. Dlatego ten w pełni 
przynależy do wspólnoty Kościoła, 
kto wierzy w Chrystusa, otrzyma 
chrzest i przyjmie Ducha Święte-
go. Dzieje Apostolskie pokazują, że 
w pierwotnym Kościele Duch Świę-
ty zstępował na rozmaite sposoby. 
Z biegiem czasu Kościół rozpoznał, 

że istnieje osobny sakrament bierz-
mowania, przez który ochrzczony 
człowiek otrzymuje Ducha Świętego 
jako dar. 

Chrzest i bierzmowanie nazy-
wane są sakramentami wtajemni-
czenia chrześcijańskiego albo ini- 
cjacji chrześcijańskiej. Teologia ka- 
tolicka precyzuje ponadto, że sa-
kramenty te wyciskają w duszy 
człowieka charakter, czyli nieusu-
walne duchowe znamię, dlatego są  
niepowtarzalne i można je przy-
jąć tylko jeden raz w życiu. Co to 
znaczy, że chrzest i bierzmowanie 
są sakramentami wtajemniczenia 
chrześcijańskiego? To znaczy, że 
stoją  u początków życia chrze-
ścijańskiego i razem tworzą jego 
fundament. Chrzest wszczepia nas 
w Chrystusa, zanurza w tajemnicy 
Jego śmierci i zmartwychwstania, 
gładzi grzechy i czyni nas dziećmi 
Bożymi. Bierzmowanie zaś daje 
nam zdolność do tego, by nieustan-
nie otwierać się na Ducha Świętego 
i pozwalać się Jemu prowadzić, bez 
czego nie jest możliwe życie chrze-
ścijańskie godne tej nazwy.

Kto może przyjąć sakrament 
bierzmowania? Najogólniej mó-
wiąc, może go przyjąć każda osoba 
ochrzczona, a jeszcze nie bierzmo-
wana. Mniej więcej do XIII wieku 
Kościół zachodni starał się bierz-
mować dzieci jak najszybciej po 
chrzcie, a jeśli chrzest był sprawowa-
ny uroczyście pod przewodnictwem 
biskupa, to bierzmowano dzieci na-
tychmiast po udzieleniu chrztu, tak 
jak do dzisiaj praktykują to Kościoły 
wschodnie. W praktyce jednak za-
sada bierzmowania jak najszybciej 

sakrament wtajemniczenia
    chrześcijańskiego

Bierzmowanie daje 
nam zdolność do tego, 
by nieustannie otwierać 
się na Ducha Świętego 
i pozwalać się Jemu 
prowadzić, bez czego 
nie jest możliwe życie 
chrześcijańskie godne 
tej nazwy. 
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po chrzcie była trudna do utrzy-
mania (rozległość diecezji, niere-
gularność wizyt biskupów w pa- 
rafiach), dlatego w końcu Kościół 
zaakceptował odkładanie bierzmo-
wania na czas późniejszy. Współ-
cześnie bierzmowania najczęściej 
udziela się młodzieży, a sakrament 
jest poprzedzony dłuższym, inten-
sywnym przygotowaniem kateche-
tycznym. Często określa się bierz-
mowanie jako „sakrament dojrza-
łości chrześcijańskiej”, ale określenie 
to jest dość niefortunne i lepiej go 
nie używać. Nie jest bowiem tak, 
że bierzmowanie ma przypieczęto-
wać już osiągniętą dojrzałość. Jako 
sakrament wtajemniczenia chrze-
ścijańskiego ono niejako dopiero 
warunkuje nieustanne dojrzewanie 
w wierze. Łaska sakramentów chrztu 
i bierzmowania już do końca życia 
jest rozwijana i aktualizowana przez 
świadome, owocne uczestnictwo 
w Eucharystii. Dlatego Eucharystia 
jest sakramentem permanentnego 
wtajemniczenia chrześcijańskiego 
i to raczej ją można by nazywać „sa-
kramentem dojrzałości”.

Warto też wiedzieć, że jeśli jaka-
kolwiek osoba jeszcze nie bierzmo-
wana, nawet bardzo małe dziecko, 
znajduje się w niebezpieczeństwie 
śmierci, Kościół w takim wypad-
ku zezwala każdemu kapłanowi na 
udzielenie bierzmowania. Kościół 
nie chce bowiem, aby ktokolwiek 
odchodził z tego świata, nie otrzy-
mawszy daru Ducha Świętego. 

Ponieważ bierzmowanie jest sa-
kramentem wtajemniczenia chrze-
ścijańskiego, jest ono niejako ze 
swej definicji zorientowane na to, co 
dzieje się po jego przyjęciu. Dlatego 
nie negując potrzeby odpowiednie-
go katechetycznego przygotowania 
oraz godnej celebracji sakramentu, 
sprawą najistotniejszą jest to, czy 
osoba bierzmowana będzie mogła 
znaleźć w swojej parafii środowisko 
wzrostu w wierze, tak by przyjęty 
raz na całe życie sakrament mógł 
wydać swój owoc.  

Pojęcie charyzmatu najczę-
ściej kojarzy się ze spektaku-
larnymi darami, np.: mówie-

niem językami, uzdrawianiem czy 
prorokowaniem. Takie myślenie 
może jednak prowadzić do zbyt-
niego zawężania działania Ducha 
Świętego w życiu chrześcijan i po-
stawy jakoby nie jesteśmy godni 
Jego darów. Tymczasem charyzmat 
to darmowy dar Boga udzielany 
każdemu wierzącemu w służbie 
wspólnoty Kościoła.

Charyzmaty służą budowaniu 
społecznego Ciała Chrystusa. Od 
darów Ducha Świętego odróżnia 
je właśnie to, że nie są dane dla 
osobistej świętości, ale mają służyć 

wspólnocie wierzących. Ich wy-
mienienie byłoby trudne, bo jest 
ich niezwykle wiele, tak jak zresztą 
powołań i posług w Kościele. Do 
charyzmatów można zaliczyć mo-
dlitwę, nauczanie, napominanie, 
dzieła miłosierdzia. Są także cha-
ryzmaty hierarchiczne, udzielane 
tym, którzy podejmują się posługi 
np.: papieża lub proboszcza. Nie 
można zapomnieć o charyzmacie 
rodzinnym (ojcostwa i macierzyń-
stwa) i zawodowym (strażaka, le-
karza, pielęgniarki lub nauczyciela), 
które uzdalniają do dzielenia się mi-
łością w konkrecie życia. 

Warto zastanowić się, jakimi 
charyzmatami jestem obdarowany, 
czy je pielęgnuję, rozwijam i modlę 
się o nie.  

Michał Krajski

Charyzmaty
 w życiu Kościoła
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Wnadmorskiej Łebie przy 
ulicy Powstańców War- 
szawy znajduje się pa-

rafialny kościół pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, w któ-
rym pracują oo. Oblaci Maryi Nie-
pokalanej. Wchodząc do kościoła, 
widzimy na ścianie, z lewej strony 
prezbiterium, obraz Matki Bożej 
znany jako „Madonna Orędow-
niczka”, „Madonna z Morza” albo 
„Orędowniczka Rybaków”. Maryja 
depcze węża, stojąc na kuli ziem-
skiej, otoczonej przez wzburzone 
morze, na którym widać też mio-
tane falami łodzie. Maryja rozkłada 
dłonie, z których wychodzą świetli-
ste promienie, na głowie ma koronę, 
a wokół Jej głowy, zamiast aureoli, 
widnieje napis: „O Marjo bez grze-
chu poczęta, módl się za nami”. Ob-
raz ma ok. 2 metry wysokości i ok. 
1 metr szerokości.

Jeśli pominąć elementy morskie, 
jest to dość typowe przedstawienie 
Maryi Niepokalanej i nie byłoby 
może nic szczególnego w tym ob-
razie, gdyby nie osoba jego twórcy 
oraz historia powstania. Obraz ten 
namalował bowiem... ewangelik! 
Obraz „Madonny Orędowniczki” 
namalował dla polskich katolików 
tuż po wojnie niemiecki ewangelik 
Max Pechstein.

Max Pechstein (1881–1955) był 
światowej sławy niemieckim eks-
presjonistą, należał do Pruskiej Aka-
demii Sztuki, jego obrazy trafiały do 
najbardziej prestiżowych galerii ma-
larskich. Jednak po dojściu Hitlera 
do władzy, gdy obowiązkowa stała 
się ideologia narodowego socjali-
zmu, ekspresjonizm został potępio-

ny jako pozostałość burżuazyjnej 
dekadencji, a Max Pechstein popadł 
w niełaskę. Został usunięty z Akade-
mii, obrazy jego były usuwane z ga-
lerii. Pechstein przeniósł się więc na 
niemieckie „kresy wschodnie”, czyli 
na Pomorze. Zamieszkał w Łebie 
(Leba), którą już znał i do której od 
wielu lat lubił przyjeżdżać. Popadł 
w biedę i żeby móc się jakoś utrzy-
mać, chwytał się różnych zajęć.

W marcu 1945 r. Łeba została za-
jęta przez wojska sowieckie, a krótko 
potem zaczęli przyjeżdżać Polacy, 
wygnańcy z terenów dotychczaso-
wej wschodniej Polski. Wkrótce do 
Łeby przyjechał też pierwszy polski 
duszpasterz o. Mieczysław Cieślik 
OMI, przysłany przez prowincja-
ła oblatów. Wiadomo było, że po 
wojnie granice zostaną przesunięte 
i Łeba znajdzie się w Polsce. Na razie 
jednak kościół wciąż funkcjonował 
jako niemiecki kościół ewangelicki, 
Polacy zaś urządzili dla siebie pro-
wizoryczną kaplicę w hali sportowej 
(dziś mieści się tam kino „Rybak”). 

O. Cieślik zwrócił się do mieszka-
jącego jeszcze w Łebie Maxa Pechste-
ina z prośbą o namalowanie obrazu 
do polskiej kaplicy. Pechstein chętnie 
spełnił prośbę, zwłaszcza że bardzo 
potrzebował środków do życia i fun-
duszy na wyjazd do Berlina. Z bra-
ku płótna malował na prześcieradle, 
a do malowania użył farb służących 
do odnawiania łodzi rybackich, po-
nieważ innymi farbami wówczas 
nie dysponował. Chociaż podjął się 
tego „dla chleba”, to jednak, jak sam 
zanotował w swoich osobistych zapi-
skach, malowanie tego obrazu stało 
dla niego wielką radością i dodawało 
mu siły. Ewangelik namalował ma-
ryjny obraz dla katolików, Niemiec 

dla Polaków! Prawdziwy ekume-
nizm w praktyce i prawdziwe zasy-
pywanie przepaści. Naprawdę Duch 
Święty tchnie kędy chce...

Na obrazie, oprócz motywów 
typowych dla przedstawień Maryi 
Niepokalanej (dokładnych wskazó-
wek zapewne udzielił malarzowi sam 
o. Cieślik), Pechstein dołączył moty-
wy morskie: wzburzone fale i łodzie. 
Nowi polscy mieszkańcy Łeby musie-
li od zera uczyć się trudnego zawodu 
rybaka i potrzebowali w tym pomocy 
Madonny Orędowniczki.

Max Pechstein opuścił Łebę i do 
śmierci mieszkał w Berlinie Zachod-
nim. Znów cieszył się uznaniem, 
przywrócono go do Akademii Sztu-
ki, otrzymał odznaczenia państwo-
we. Do Łeby oczywiście nigdy już 
nie przyjechał, dziś przyjeżdżają tam 
czasem jego potomkowie.

Jeśli zdarzy nam się kiedykolwiek 
przyjechać, choćby w czasie letniego 
urlopu, do nadmorskiego kurortu 
w Łebie, zachodźmy do kościoła przy 
ul. Powstańców Warszawy i zwróćmy 
uwagę na ten obraz. Modląc się, po-
lećmy też Bogu samego Maxa Pech-
steina. Był to jedyny obraz sakralny 
w całej jego malarskiej karierze. Nic 
nie dzieje się przez przypadek. Może 
sam doznał orędownictwa Tej, której 
obraz tak chętnie sporządził dla no-
wych Łebian i może tego orędownic-
twa bardzo potrzebował…

„O Marjo, bez grzechu poczęta, 
módl się za nami!”.  

Ź
RÓ

D
ŁO

: A
N

D
RZ

EJ
 C

Z
AR

N
IK

Duch Święty tchnie kędy 
chce. O „Madonnie 
Orędowniczce” z Łeby

❚ Max Pechstein, Madonna z Łeby, Słupskie 
Studia Historyczne, 2000, 8, s. 169.
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Wśród tytułów, które nadajemy Maryi, aby 
wyrazić Jej związek z Duchem Świętym 
spotykamy określenie „Przybytek Du-

cha Świętego”. Wskazuje ono na duchowe bogactwo, 
którym obdarzył Ją Duch Święty. Nasza więź z Mary-
ją pomaga nam odkryć prawdę o naszym powołaniu 
do świętości, czyli duchowego piękna, które formuje 
w nas Duch Święty. Każdy z nas jest „duchową świą-
tynią” (1 P 2,5), zamieszkiwaną przez Bożego Ducha.

Zawierzona Duchowi
Miłosierny Ojciec wybrał Maryję przed wiekami 

na Rodzicielkę swojego Syna i zawierzył Ją Ducho-
wi świętości. To odwieczne zawierzenie Bóg objawił 
w Niepokalanym Poczęciu Maryi. Wtedy Duch 
Święty uczynił Ją świętą i niepokalaną – pełną łaski. 

Pełnia łaski Maryi świadczy o obecności w Niej 
Ducha Świętego. To właśnie On uczynił Ją nowym 
stworzeniem i ustanowił swym żywym sanktuarium.   

Maryja ukazuje się światu jako idealne stworzenie, 
takie, jakiego pragnął Bóg. Od początku Jej istnienia 
wszystko w Niej jest doskonałą harmonią, a pięk-
no Boga „odbija się w Niej w sposób wzruszający” 
(św. Jan Paweł II).

Każdy z nas jest powierzony Duchowi Świętemu, 
który stale kształtuje w nas nowego człowieka, wy-
zwalając z grzechu i obdarzając łaską, prowadząc 
cierpliwie drogą świętości do domu Ojca w niebie.

Godne mieszkanie
Maryja otrzymała dar Niepokalanego Poczęcia 

ze względu na swoją misję życiową: aby być godną 
Matką i pomocnicą Chrystusa Odkupiciela. Ducho-
we piękno Matki odpowiadało godności mieszkania 
dla Słowa Bożego.

W godzinie pełni czasów (Gal 4,4) Duch Święty 
sprawił, że Niepokalana Dziewica poczęła Zbawicie-
la i z miłością nosiła Go w niepokalanym łonie. Stała 
się prawdziwie Naczyniem duchowym, Przybytkiem 
Ducha, aby w betlejemską noc wydać na świat Jezusa 
Chrystusa.

Przez chrzest święty otrzymujemy łaskę uświęcającą, 
aby stać się godną świątynią dla Boga. Naszym zadaniem 
jest dbać o piękno świątyni naszego serca. Otaczajmy 
miłością Jezusa, który przychodzi do nas w Komunii 
świętej. Pozwalajmy, aby Duch rozpalał naszą miłość 
i umacniał wiarę, aby ofiarnie wypełniać Jego wolę. 

Oblubienica
Duch Święty uzdolnił Maryję, aby Jej Serce było 

doskonale posłuszne wobec Bożego działania. Wraż-
liwa na inspirację Ducha odpowiedziała Bogu sło-
wami: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się sta-
nie według twego słowa” (Łk 1,38). Piękna miłością 
odpowiedziała na objawiającą się Jej Miłość i brama 
zbawienia została otwarta.

W Boskich zaślubinach z ludzkością w czasie Zwia- 
stowania Maryja stała się doskonałą Oblubienicą Bo- 
ga-Oblubieńca.

Więź miłości, która łączy Maryję z Duchem Świętym 
owocuje świadomą współpracą z Bożym planem zbawie-
nia i ukazuje Maryję jako Oblubienicę Ducha, posłuszną 
Bożemu słowu i całkowicie oddaną służbie ludziom.

Ludzkie serce jest zaproszone do przyjęcia daru 
oblubieńczej miłości Boga i wezwane do odpowiedzi 
miłością na miłość. Prowadzeni przez Ducha Świę-
tego możemy pójść drogami świata, spotykając na-
szych bliźnich, aby okazać im życzliwość i dobroć. 
Każdy nasz gest ma wyrażać piękno naszej oblubień-
czej miłości wobec Oblubieńca.

Maryja przypomina każdemu z nas: Jesteś kochany 
odwieczną miłością. Jesteś świątynią Ducha Świętego. 
Bądź piękny miłością! 

      Piękna w Duchu
ks. Janusz Kumala MIC
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Czy sierota może mieć ro-
dziców? Wiele osób odpo-
wiada na powyższe pyta-

nie twierdząco. Łączy ich wspólna 
cecha. Poznali bliżej Podopiecznych 
Oratorium im. Dobrego Pasterza 
w kazachstańskiej Karagandzie. 

Bez słowa skargi 
Księża Marianie mówią o nich 

„Nikita, Wowka, Alinka i siedem-
dziesiąt innych naszych cudow-
nych dzieci”. Mieszkańcy Kara-
gandy nazywają maluchy „nędza-
rzami z bidula”. Choć nie wszyst-
kie są sierotami, wszystkie żyją jak 
sieroty. Nikt ich nie chciał. Nikt 
nie kochał. Pod dachem misjona-

rzy mariańskich po raz pierwszy 
w życiu spotkały się z troską, zain-
teresowaniem, opieką. 

– Na lekcje rysunków przycho-
dzi do nas dziesięcioletnia Masza ze 
starszym o dwa lata bratem Lonią – 
wyjaśnia ksiądz Grzegorz Burdyń-
ski MIC – To dzieci alkoholików. 
Chodziły brudne i głodne, aż wresz-
cie wyrokiem sądu zostały zabrane 
z domu i umieszczone w ośrodku 
wychowawczym. Obecnie przygo-
towujemy je do Pierwszej Komunii. 
Maluchy nigdy się nie skarżyły, bo 
przemoc w rodzinie to temat tabu 
i straszny wstyd. Tradycja kazach-
ska surowo zabrania młodszym źle 
oceniać starszych. Dlatego żadne 
dziecko nigdy nie powie: „moi ro-
dzice piją, biją mnie i nie karmią”. 

System opieki społecznej w Ka-
zachstanie nie działa sprawnie. Or-
gany państwowe podejmują inter-
wencję tylko w skrajnych przypad-
kach, a po umieszczeniu nieletnich 
w odpowiedniej placówce umywają 
ręce i nie śledzą dalej ich losów. Ro-
dzice, którym odebrano prawa wy-
chowawcze, mogą widywać dzieci 
w ośrodku i spędzać z nimi czas 
pod nadzorem wychowawcy. Mogą, 
ale… nie chcą. Maszy i jej brata nikt 
nie odwiedził, mimo że odległość 
między ich domem rodzinnym 
a placówką wychowawczą można 
pokonać pieszo w niecałe 15 minut.

Wyjątkowo zimny kraj…
Księża marianie przybyli do 

Karagandy 26 lat temu. Do dziś 

      Wielkie problemy
  małych dzieci

Aleksandra Kiełczewska
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dobrze pamiętają pierwszą zimę  
w Kazachstanie: mróz dochodzą-
cy do minus czterdziestu stopni, 
toalety na zewnątrz, brak bieżącej 
wody i zakładanie jednego ko- 
żucha na drugi. Była republika 
ZSRR znana im była głównie z łag- 
rów, stalinowskich deportacji, prób 
broni jądrowej i największego na 
świecie Kosmodromu Bajkonur, 
z którego Jurij Gagarin odbył pierw-
szy lot w przestrzeń kosmiczną. 

Obecność księży katolickich 
przyjęto z dużym oporem. Ponad 
60% Kazachów wyznaje islam. Po-
tomkowie polskich zesłańców sza-
nują kapłanów i chcą uczestniczyć 
w nabożeństwach. Ich praktyki re-
ligijne irytują jednak wyznawców 
islamu oraz ateistów, z sentymen-

tem wspominających ustrój komu-
nistyczny.

Kazachskie prawo zabrania gło- 
szenia Dobrej Nowiny i ewange-
lizacji poza granicami kościoła. 
Granicę działalności kapłanów 
wytyczył płot, otaczający świąty-
nię. Duchowni oficjalnie nie mogą 
odwiedzać wiernych po kolędzie, 
zapraszać na nabożeństwa, a na-
wet wspominać o Piśmie Świę-
tym, jeśli choćby jedną stopą prze-
kroczą ogrodzenie. W XXI wieku, 
w kraju teoretycznie demokra-
tycznym, na Mszę Świętą przy-
chodzą cywilni współpracownicy 
służb specjalnych i bardzo uważ-
nie słuchają kazania. Misjonarze 
dobrze ich znają. Wiedzą, że po-
ruszenie w homilii zabronionych 

tematów skutkuje donosem i sze-
regiem nieprzyjemności. Zakaz 
posługi kapłańskiej poza grani-
cami świątyni stoi w sprzeczności 
z ewangelicznym nakazem mi- 
syjnym. Jak dotrzeć do osób, któ-
re nigdy wcześniej nie słyszały 
Dobrej Nowiny i tym samym nie 
odwiedzą mariańskiego kościoła? 
To pytanie kapłani zadają sobie 
codziennie od 26 lat. 

Tu nie ma winnych
Misjonarze, spętani ograni-

czeniami kazachskiego prawa, 
koncentrują się na działalności 
charytatywnej oraz wychowywa-
niu dzieci i młodzieży w duchu 
katolickim. Pracują w kraju kon-
trastów. W stolicy turystów wi-

❚ Kolacja Wigilijna w Oratorium jest często jedyną bożonarodzeniową uroczystością, 
w której biorą udział Podopieczni Oratorium. W ich domach nie obchodzi się Świąt. 
26 grudnia idą do szkoły, gdyż w Kazachstanie ten dzień nie jest świętem wolnym od pracy.

❚ Ksiądz Grzegorz Burdyński MIC dzieli się opłatkiem z Podopiecznym Oratorium.



      Wielkie problemy
  małych dzieci
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N tają szklane wieżowce i zadbane 
bulwary. Wystarczy jednak opu-
ścić granice Astany, aby zobaczyć 
prawdziwy Kazachstan: brud, ob-
drapane domy, walące się stodo-
ły, śnieg pokryty czarnymi opa-
rami węgla z domowych kuchni. 
W niektórych miejscowościach 
blisko 80% mieszkańców nie ma 
pracy. 

Maluchy z Oratorium repre-
zentują pokolenie urodzone po 
upadku komunizmu. Wraz z koń- 
cem ZSRR ich rodzice stracili za-
trudnienie w państwowych in-
stytucjach. Przez kraj, niczym de-
strukcyjne tsunami, przetoczyła się 
fala biedy, bezrobocia, beznadziei. 
Ukojenia bólu dorośli zaczęli szu-
kać w alkoholu. Gorzką cenę za-
płaciło za to ich potomstwo, czę-
stokroć niechciane. „Tu nikt nie 
jest winny” – powtarzają misjona-
rze – „szkoda nam rodziców, szko-
da nam dzieci”.

Podopieczni Oratorium często 
nie mieli dzieciństwa. Szybko mu-
sieli dorosnąć i przejąć obowiązki 
rodziców. W rodzinach z proble-
mem alkoholowym starsze ro-
dzeństwo dba o dom, wychowuje 
młodsze, martwi się o rachunki 
i w wieku kilkunastu lat zaczyna 
zarabiać pieniądze, bo nie może 
ich opłacić. 

– Przychodzi do nas już nasto-
letni Grisza – opowiada ksiądz 
Grzegorz Burdyński MIC – po 
szkole wielką łopatą wrzuca bo-
gatym ludziom węgiel do piwnic. 
Dodatkowo ima się wszelkich in-
nych prac „na czarno”. W wakacje 
był kelnerem. Jego mama zmarła, 
a chłopca przygarnęła babcia, ży-
jąca biednie, która często nie ma 
pieniędzy na jedzenie i leki. Oj-
ciec mieszka z inną kobietą i nie 
chce widzieć Griszy. Sporo kłopo-
tów jak na nastolatka… 

IV przykazanie 
Czasami dzieci z Oratorium 

zadają pytania tak trudne, że nie-

jeden dorosły nie sprostałby od-
powiedzi. Dlaczego bogate dzieci 
dostają ładniejsze prezenty od św. 
Mikołaja niż biedne? Czy „czcij 
ojca swego” oznacza „naśladuj”? 
Niektóre mówią wprost: „nie po-
trafię kochać moich rodziców. Czy 
naprawdę muszę?”. IV przykaza-
nie sprawia wiele kłopotów. Ks. 
Grzegorz Burdyński godzinami 
rozmawia o nim z podopieczny-
mi. Zdarza się, że rodzice zabra-
niają dzieciom chodzić do katolic-
kich księży. Twierdzą, że w koście-
le opowiada się „same bzdury”. 
Tymczasem w rachunku sumie-
nia dla dzieci pojawia się pytanie 
o posłuszeństwo wobec rodzi-
ców. Maluchy nie wiedzą co robić,  
a kapłani nieustannie modlą się do 
Ducha Świętego o pomoc w po- 
słudze. 

Mariańskie Oratorium często 
odwiedzają dzieci z rodzin mu-
zułmańskich. Podobają im się 
zajęcia edukacyjne prowadzone 

przez misjonarzy. Młodzież, ocza-
rowana gościnnością i dobrocią 
kapłanów, zaczyna interesować się 
religią katolicką. 

– Jakiś czas trafił do nas Abdul 
– wspomina ks. Grzegorz Bur-
dyński – Pierwszy raz usłyszał 
o Panu Jezusie i pokochał Go ca-
łym sercem. Nie do końca rozu-
miał, jak przebiega Msza św., ale 
któregoś dnia przyszedł do mnie 
z pytaniem: „Proszę księdza, czy 
ja mogę zostać ministrantem?”. 
Powiedziałem: „oczywiście”. I zo-
stał. Wspaniale sobie radzi. Potem 
chciał przyjąć chrzest święty i za-
częły się problemy. Rodzice musie-
li wyrazić pisemną zgodę. Ojciec 
– radykalny muzułmanin – po- 
twornie się zdenerwował. Chło-
pak płakał, prosił i błagał, bardzo 
długo to trwało. Wreszcie złożyli 
podpisy. Niestety, nie przyszli na 
uroczystość. Abdulowi było tak 
smutno, że aż się serce krajało. 
Tyle razy ich zapraszał…. 



❚ W biednych prowincjach Kazachstanu nikt nie przestrzega zakazu zatrudniania 
małoletnich. Dzieci, które nie ukończyły jeszcze 15 lat,. pracują fizycznie, „na czarno”,
po szkole lub zamiast uczestniczenia w lekcjach.
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Kto pokocha dzieci z bidula?
Misjonarze z Kazachstanu czę-

sto powtarzają: „kto nie dostał mi-
łości nie może jej dać, bo nie ma 
z czego”. Dlatego w Oratorium dla 
każdego znajdzie się talerz zupy, 
miejsce przy stole i życzliwa oso-
ba, która poświęci mu czas. Ka-
płani zapraszają do placówki dzie-
ci z tzw. dobrych domów. 

– To bardzo ważny element te-
rapii – wyjaśnia ks. Grzegorz Bur-
dyński – Nie można zamknąć w po- 
koju osób sparaliżowanych i po-
wiedzieć: „pomagajcie sobie wza-
jemnie”, bo macie podobne proble- 
my. Z naszymi podopiecznymi 
jest tak samo. Musimy pokazać im 
dobre wzorce, ciepło, po prostu: 
inny świat. Niedawno przyjechało 
do nas małżeństwo na wolontariat 
misyjny z dziewiątką swoich dzie-
ci, dziesiąte w drodze. Od trzech 

lat małżeństwo z Polski, w ramach 
wolontariatu misyjnego pomaga 
nam prowadzić świetlicę. 

Maluchy z Oratorium kolegują 
się z dziećmi z Karagandy, które 
odwiedzają Oratorium na spotka-
niach kółek zainteresowań. Nie-
które zostały zorganizowane spe-
cjalnie w tym celu, gdyż początko-
wo do „nędzarzy z bidula” porząd-
ne dzieci nie chciały przychodzić. 
Podopieczni każdego gościa wi-
tają z wielkim entuzjazmem. Do 
wszystkich biegną, żeby się przy-
tulić. Ponadto przytulanie dzie- 
ci to stały element pracy pani ku-
charki, wolontariuszki i misjonar-
ki. Ostatnia Wigilia i prezenty dla 
Podopiecznych Oratorium zostały 
sfinansowane dzięki ofiarom Po-
mocników Mariańskich.  

 Imiona dzieci zostały zmienione.

❚ Przeciętne wynagrodzenie w Kazachstanie wynosi 150 tys. tenge, to jest około 1500 zł. Statystyka nie odzwierciedla jednak stanu 
faktycznego. W stolicy Astanie ludziom żyje się łatwo, na prowincji – bardzo ciężko. Koszty ogrzewania domu, wody i prądu pochłaniają 
80% emerytur i zasiłków. 

Ofiary dla Podopiecznych Oratorium
im. Dobrego Pasterza

można przesłać na konto
Centrum Pomocników Mariańskich

Bank Pekao S.A. VII O /Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

Z dopiskiem:
ORATORIUM – KAZACHSTAN 
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Jest w Credo stwierdzenie, które 
mówi „Wierzę w Ducha Świętego, 
który mówił przez proroków”. Nie 
jestem specjalistą od Pisma Świę-
tego, ale wiem, że proroctwa były 
różne, że w różny sposób kładziono 
w nich akcent na rozumienie rzeczy-
wistości. Czy to oznacza, że Duch 
Święty „firmował” wszystkie proroc-
twa, nawet te, które zdają się być tak 
różne od siebie?

 Adam  
Podejmuje Pan bardzo istotny 

i jednocześnie trudny temat: jedność 
w różnorodności. Pojawia się tutaj 
w logiczny sposób pytanie o sposób 
zachowania jedności w tym bogac-
twie przekazów. Pozwoli Pan, że 
spróbuję wyjaśnić to w możliwie naj-
prostszy sposób. Przyjmijmy, że zga-
dzamy się co do tego, że poszcze-
gólne słowa tworzą ludzką mowę, 
że to w mowie wyraża się człowiek. 
Mówi się czasem, że ktoś nie jest do-
brym mówcą. Nie oznacza to, że nie 
zna poszczególnych słów, lecz że nie 
umie z nich zbudować jedności.

Prosty przykład: można rozumieć 
takie słowa, jak Adwent, Boże Naro-
dzenie, Wielki Post, Wielkanoc, Ze-
słanie Ducha Świętego. I można jed-
nocześnie nie rozumieć sensu roku 
liturgicznego. Można też znać po-
szczególne słowa opisujące fenomen 

życia człowieka, a jednocześnie nie 
umieć z nich stworzyć jedności zwa-
nej życiem chrześcijańskim. Podobnie 
z proroctwami – każde jest ważne, 
jest o czymś, a jednocześnie można 
nie widzieć w ich zestawieniu jed-
ności. Nad tym właśnie czuwa Duch 
Święty, który mówił przez proroków.

Wyobraźmy sobie życie bez 
Ducha Świętego. Wtedy jedność 
Kościoła budujemy na wspólnym 
języku (kiedyś taką rolę odgrywała 
łacina), na zacieraniu lokalnych tra-
dycji, kultur. Wszystko w imię jedno-
ści. Wbrew pozorom nie byłaby to 
jedność, lecz narzucony monolit pa-
trzenia na Kościół, świat, człowieka.

Oznacza to, że bez pomocy Du-
cha Świętego człowiek nie wyrazi cie-
lesności, bo zapomni o sferze ducha 
(i odwrotnie), nie połączy w jedno 
święta i codzienności, porannego pa-
cierza z resztą dnia. Będzie opowia-
dał o tym wszystkim oddzielnie, nie 
połączy ich zaś w całość. Nie przyzy-
wamy więc Ducha Świętego dlatego, 
że nie umiemy się modlić (umiemy, 
znamy słowa modlitwy). Bez Ducha 
Świętego nie umiemy się modlić tak 
jak trzeba, sprawiając jedność życia 
i modlitwy. Dlatego Go przyzywamy, 
bo znamy już słowa, tylko nie umie-
my mówić, znamy elementy modli-
twy, lecz nie umiemy się modlić. Pro-
śmy więc, by On był w nas, abyśmy 
umieli budować jedność, by w nas się 
modlił, by modlić się tak jak trzeba, by 
przez nas mówił. 

Tylko wtedy zrozumiemy i bę-
dziemy zdolni budować prawdziwą 
jedność.
�ks.�Jarosław�a.�sobkowiak�MiC

Zapyta j  
mar ian ina

…Który mówił
         przez proroków

PÓJDŹ ZA MNĄ... 
Może Pan Jezus i ciebie wzywa, 

abyś oddał Mu swoje życie
jako kapłan i zakonnik...

Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań
Zgromadzenia Księży Marianów

ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary

tel. 503-079-511;  501-650-750
e-mail: duszpasterz@marianie.pl

www.mlodzimarianie.pl

Potrzebujesz modlitwy,
bo przeżywasz

trudne doświadczenia,
czujesz się osamotniony,

podejmujesz ważną
decyzję życiową,
a może pragniesz

podziękować Bogu
za otrzymane łaski – 

skontaktuj się z nami!

LINIA MODLITWY
22 833 32 34

liniamodlitwy@marianie.pl
pn-pt: 9.00-15.00

ODWIEDŹ
NASZE STRONY

www.spm.org.pl
www.pielgrzymki.org.pl
www.marianum.sklep.pl
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GDZIE     PIELGRZYMOWAĆ?

Tak naprawdę to mało kto widział jego twarz. Mało kto 
spojrzał mu w oczy. Odziany zwykle w mnisi, czarny 
habit. Z szerokim kapturem zarzuconym na głowę. Tak 

trwał. W zastygłej pozycji. Z utkwionym w ziemię wzrokiem. 
Święty maronita miłujący pokorną służbę i ciszę. W niej chwalił 
Boga. Głowę podnosił wyłącznie, aby kontemplować Najświętszy 
Sakrament. Właśnie taki podobał się Bogu najbardziej.

Tak „napromieniowany” Bożą obecnością pozostał jeszcze 
przez dłuższy czas. Pewnie dlatego po śmierci z jego grobu zaczę-
ło emanować niewytłumaczalne światło. Rozchodziło się przez 
45 dni i nocy. Po ewidentnym cudzie, współbracia, bojąc się pro-
fanacji, postanowili przenieść ciało zmarłego do klasztoru. Gdy je 
dotykali, stwierdzili, że nadal było wiotkie jak za życia. Dodatkowo 
z ciała dawało się wyczuć przyjemny zapach. Zaobserwowano jed-
nak coś jeszcze. Z ciała zakonnika wydobywał się tajemniczy olej. 

To był początek. Olej wydobywał się przez kolejnych 79 lat. 
Również w dzień kolejnej ekshumacji zakonnika, gdy naukow-
cy stwierdzili kolejną anomalię – ciało wyglądało jak w chwili 
śmierci – olej nadal wyciekał. Bez zjawiska stężenia pośmiert-
nego. Fenomen.

Taki pozostał po nim znak. Znak św. Szarbela. Znak pokory, 
modlitwy i milczącej pokuty. Dziś wiemy, że także znak zjed-
noczenia pomiędzy Kościołem Wschodu i Zachodu. Do nie-
dawna św. Szarbela znaliśmy jedynie z tegoż właśnie oleju oraz 
kolejnych cudów dokonujących się za jego wstawiennictwem. 
Do czasu jednak.

8 maja 1950 r., w dniu urodzin pustelnika, czterech maronickich 
misjonarzy przybyło z pielgrzymką do jego grobu. Po modlitwie 
postanowili zrobić sobie tam zdjęcie. Po wywołaniu kliszy okaza-
ło się, że na zdjęciu obok misjonarzy znajduje się ktoś jeszcze… 
Na negatywie widać było postać tajemniczego mnicha z białą bro-
dą i kapturem na głowie. Po wnikliwych badaniach wykluczono 
fotomontaż. Tak poznaliśmy twarz świętego. Do tej pory przy-
krytą kapturem i zarezerwowaną wyłącznie dla Boga, ukrytego 
w adorowanym Najświętszym Sakramencie.

Dziś chcemy zachęcić również Ciebie do adoracji Boga tam, 
w Libanie, gdzie czynił to sam św. Szarbel. Zachęcić do spotka-
nia z jasnym znakiem wobec całego świata zafascynowanego 
wygodą i dobrobytem. Z całą pewnością św. Szarbel pokaże 
nam drogę – drogę ubóstwa, pokuty i ascezy. Warto zrozumieć 
tę drogę i ją naśladować. A gdzie lepiej, jak nie tam?  

www.pielgrzymki.org.pl    e-mail: pielgrzymki@marianie.pl

LIBAN – DROGA ŚW. SZARBELA
 13-20 KWIETNIA 2018 (8 DNI) 
 7-14 MAJA 2018 (8 DNI)

W programie m.in.: 
• Annaya – Pustelnia św. Szarbela i klasztor św. 
Maruna z grobem św. Szarbela • Bejrut – stolica 
państwa: współczesność, zabytki i polonica (pol-
ski cmentarz) • Harissa – narodowe sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Libanu • Jrabta – sanktu-
arium św. Rafki patronki cierpiących • Byblos, 
Sydon, Tyr – najstarsze miasta libańskie, gdzie 
współczesność łączy się z historią • Baalbek – ru-
iny antycznego miasta jedno z cudów starożytnego 
świata • Magdouche – Sanktuarium Matki Bożej 
Oczekującej • Dolina Bekaa – spichlerz Libanu 
• Las Bożych Cedrów znany z opisów w Starym 
Testamencie • Bakaa Kafra – wioska rodzinna św. 
Szarbela • Jeita Grotto – najsłynniejsza jaskinia 
krasowa w Górach Libanu • Święta Dolina Qa-
disha – skupisko ośrodków kościoła maronickiego 
• Ghazire – górskie miasteczko odwiedzane przez 
Polaków od XIX w.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

tel. 22 833 74 05 ,  22 651 90 29

DROGA ŚW. SZARBELA W LIBANIE


