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SŁOWO WSTĘPU
+
Drodzy Archidiecezjanie!
W kolejnym roku duszpasterskim Kościół w Polsce ponownie
podejmuje refleksję nad trzecią Osobą Trójcy Świętej – Duchem Świętym. To katechetyczne rozważanie ma nas poprowadzić do pogłębionej modlitwy, a pogłębiona modlitwa do życia
w Duchu Świętym.
Wpływ Ducha Świętego na ludzi ma swoją długą historię.
Zaczął się od dzieła stworzenia, a najpełniej objawił się w Jezusie
Chrystusie, który jako prawdziwy człowiek począł się w Maryi
z Ducha Świętego. Chrystus podczas chrztu w Jordanie został
namaszczony Duchem Świętym i tak rozpoczął misję nauczycielską. Objawił nam prawdę o Duchu Świętym i w dzień zmartwychwstania tchnął Go na Apostołów, i tym samym na tworzący
się Kościół. To On zostawił obietnicę zesłania Ducha Świętego.
Dzieje Apostolskie, zwane również Ewangelią Ducha Świętego, ukazują nam działanie Bożego Ducha w pierwszych wspólnotach chrześcijan. Dzieje Kościoła to dzieje nieustannego oddziaływania Ducha Świętego na ludzi, którzy uwierzyli Chrystusowi.
W te dzieje ma się wpisać także nasze życie. Duch Święty został nam już raz dany w sakramentach chrztu i bierzmowania, ale
mamy Go nieustannie na nowo przyjmować. Jego dziełem jest
uświęcenie – nasza osobista świętość. Bez osobistej świętości nie
będziemy świadkami Jezusa Chrystusa i nie będziemy mogli znaleźć się w niebie. Także i dzisiaj Duch Święty kontynuuje działanie z mocą w Kościele, to znaczy w nas ochrzczonych, a Jego
owoce obfitują w takiej mierze, w jakiej jesteśmy gotowi otworzyć się na Jego odnawiającą siłę. Dlatego ważne jest, aby każdy
z nas poznał Go, wszedł z Nim w relację i pozwolił się przez
Niego prowadzić. Nie wystarczy Go poznać; trzeba przyjąć Go
jako przewodnika naszych dusz, jako naszego „Mistrza wnętrza”,

który wprowadzi nas w tajemnicę Trójcy, gdyż tylko On może
nas otworzyć na wiarę i pozwolić żyć nią w pełni każdego dnia.
On kieruje nas ku innym, rozpala w nas ogień miłości, czyni nas
misjonarzami miłości Boga.
Warto zastanowić się, jakie miejsce zajmuje Duch Święty
w moim życiu? Czy w wieczerniku mego serca jest On gospodarzem czy gościem? A może w ogóle nie ma dla Niego miejsca
w moim życiu? Czy mogę powiedzieć, że uzależniam każdy mój
życiowy krok od omówienia go najpierw z Duchem Świętym?
Bardzo zachęcam, aby Czytelnicy tej broszury podjęli osobistą modlitwę do Ducha Świętego. Módlcie się nie tylko modlitwami tutaj zamieszczonymi, ale często módlcie się swoimi
słowami do Ducha Świętego, prosząc o Jego dary. Możecie być
pewni, że w tej modlitwie będziecie wysłuchani. Nasz Pan mówi:
Jeśli więc wy […] umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż
bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą
(Łk 11,13).
Błogosławieństwo kolędowe, jakie Wasi Duszpasterze wniosą
do Waszych domów, jest także moim błogosławieństwem. Modlę się za Was i o modlitwę za naszą archidiecezję i za mnie proszę!
Z serca każdego i każdą z Was pozdrawiam

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

OBJAŚNIENIE OKŁADKI
Tytuł tej książeczki W mocy Bożego Ducha! jest hasłem kolejnego
roku duszpasterskiego w Polsce. Życzę, aby ta niewielka broszura pomogła ci spełnić pragnienie życia w mocy Bożego Ducha!
Niech życie twoje, twoich bliskich i naszych rodaków będzie
w mocy Ducha Świętego!
Święty Jan Chrzciciel, wielki prorok, wołał: Zbawiciel chrzcić
was będzie Duchem Świętym i ogniem (Ewangelia wg św. Mateusza 3,11). Ta zapowiedź spełniła się pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu naszego Pana. Na Apostołów i Maryję, Matkę
Bożą, zebranych na modlitwie w Wieczerniku, zstąpił Duch
Święty. Czytamy w Dziejach Apostolskich: Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie
gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
Ukazały się im też j ę z y k i j a k b y z o g n i a, które się
rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął [jeden]. I wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym (Dzieje Apostolskie 2,1-4). Ogień
jest jednym z symboli Ducha Świętego. Ogień Bożego Ducha
oczyszcza z grzechu, wypala zło, rozświetla umysł, ogrzewa serce,
staje się płonącą miłością.
Na okładce zamieściłem grafikę autorstwa poznańskiego artysty Antoniego Gołębniaka (1917-1988). Duch Święty – niepoznawalny dla naszych zmysłów – jest tu przedstawiony jakby
język płonącego ognia, a jednocześnie jak gołębica. Przy chrzcie
Chrystusa – czytamy w Ewangelii wg św. Mateusza – Jan Chrzciciel ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego
na Niego (Ewangelia wg św. Mateusza 3,16). Jest w tej ilustracji
także to, co tak trudno namalować – wicher objawiający działanie Ducha Świętego.
W ostatniej części Nowego Testamentu, w Księdze Apokalipsy czytamy poruszające słowa Jezusa Chrystusa: Znam two4

je czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo
gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię
wyrzucić z mych ust (Księga Apokalipsy 3,15-16). Tylko Duch
Święty może uwolnić ciebie od bycia letnim. Nasz Pan mówi:
Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on
już zapłonął (Ewangelia wg św. Łukasza 12,49). Duch Święty jest
tym ogniem, który Jezus Chrystus chce rzucić także w twoje serce, w twoje życie! Tylko ten ogień może rozpalić ciebie i sprawić,
by twoje życie było w mocy Ducha Bożego!

TWOJE OSOBISTE SPOTKANIE Z DUCHEM
ŚWIĘTYM
Chcę zaproponować tobie, całej twojej rodzinie, a także sąsiadom czy przyjaciołom coś, co przemieni twoje i ich życie. Coś,
co stanie się doświadczeniem mocy, jakiej Bóg chce nam udzielić
w Duchu Świętym. Chcę zaproponować dziewięciodniowy czas
modlitwy o dary Ducha Świętego i życie w Jego mocy.
Dlaczego dziewięciodniowy? Czytamy w Dziejach Apostolskich, że Jezus tuż przed wniebowstąpieniem: Podczas wspólnego
posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy
Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił] – Jan chrzcił wodą, ale
wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali
Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi» (Dzieje Apostolskie 1,4-8). Apostołowie po wniebowstąpieniu Chrystusa –
posłuszni temu poleceniu – przebywali razem z Maryją, Matką
Bożą w Wieczerniku i przez dziewięć dni trwali na modlitwie.
Pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu spełniła się Jezusowa
obietnica. Zstąpił na nich Duch Święty. Wcześniej pełni ludz5

kich ograniczeń, niedoskonałości i lęków stali się mężnymi głosicielami Ewangelii. Zdobyli ówczesny świat dla Chrystusa. Nieuczeni, słabi – w mocy Bożego Ducha dokonali wielkich dzieł.
W tobie, w twojej rodzinie, w twoich przyjaciołach, sąsiadach
może dokonać się też wielka rzecz dzięki mocy Ducha Świętego.
Tego samego Ducha chce zsyłać na nas i na naszą ojczyznę Bóg
Ojciec i Jezus Chrystus. Trzeba się o to modlić, tak jak uczynili to Apostołowie wraz z Maryją, przez dziewięć kolejnych dni,
a może przez dziewięć kolejnych tygodni lub miesięcy. Masz w sobie Ducha Świętego od momentu przyjęcia sakramentów chrztu
i bierzmowania. W sakramencie pokuty mocą Ducha Świętego kapłan odpuszcza ci grzechy. Każda Msza Święta, w której uczestniczysz, jest nie tylko uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, ale jest też czasem zesłania Ducha Świętego.
Jeśli się modlisz, otrzymujesz dary Bożego Ducha. Jezus Chrystus
dał nam wspaniałą obietnicę: 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 (Ewangelia wg św. Łukasza
11,13). Ta obietnica spełni się także na tobie. Spróbuj! Warto, by
ciebie i całe twoje życie objęła obietnica Bożych darów.
Oto propozycja modlitwy na kolejne dziewięć dni (można ją
rozciągnąć na dziewięć tygodni czy nawet dziewięć miesięcy). Nie
zajmie ona więcej niż 10 minut. To tak niewiele wobec 1440 minut, z których składa się każda doba. Modlitwa dla życia jest jak
ster w łodzi. Tak jak niewielki ster kieruje dużą łodzią, tak niecałe
10 minut modlitwy pokieruje twoim życiem, a tym samym życiem tych, wśród których mieszkasz, uczysz się, pracujesz, odpoczywasz... Można oczywiście oprócz 10 minut modlitwy uczestniczyć we Mszy Świętej czy odmówić inną dłuższą modlitwę –
np. pięć dziesiątek różańca albo nawet cały różaniec.
Zacznij jednak od 10 minut modlitwy przez dziewięć kolejnych dni, a doświadczysz wielkich dzieł Ducha Świętego w twoim życiu.
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MODLITWY O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
O Stworzycielu Duchu, przyjdź
1. O Stworzycielu Duchu, przyjdź, 4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Niebieską łaskę zesłać racz,
Pokrzep stałością mocy swej.
Sercom co dziełem są Twych rąk.
5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,
2. Pocieszycielem jesteś zwan,
I Twym pokojem obdarz wraz,
I Najwyższego Boga dar,
Niech w drodze za przewodem Twym
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Miniemy zło, co kusi nas.
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
Daj, by i Syn poznany był,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Przez Ojca obiecany nam,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
Mową wzbogacasz język nasz.
Przybądź, Duchu Święty
1. Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

6. Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

2. Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, światłości sumień!

7. Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

3. O najmilszy z gości,
Słodka serc radości
Słodkie orzeźwienie.

8. Nagnij, co jest harde.
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

4. W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

9. Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary!

5. Światłości Najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!

10. Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary. Amen.
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Dzień pierwszy – prośba o dar modlitwy
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Odmów hymn do
Ducha Świętego: O Stworzycielu Duchu, przyjdź (str. 7).
W pierwszym dniu módl się o dar modlitwy. Trudno jest się nam
dziś modlić. Żyjemy w hałasie, nagromadzeniu informacji. To bardzo przeszkadza w modlitwie. Spróbuj wyłączyć komputer, radio,
telewizor czy komórkę. Nie rezygnuj z modlitwy, nawet jeśli wydaje ci się ona nieudana. Najgorsza jest ta modlitwa, której nie ma.
Módl się codziennie, mimo trudności i pokus. Proś o dar modlitwy!
Rozważ słowa Pisma Świętego. Chrystus mówi: Proście, a będzie
wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
Każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą (Ewangelia wg św. Mateusza 7,7-8). Jezus upadł na twarz
i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie
ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Do Apostołów powiedział: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe (Ewangelia wg św.
Mateusza 26,39 i 41). Święty Paweł uczy: Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak
trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie
można wyrazić słowami (List do Rzymian 8,26).
Pomódl się własnymi słowami do Ducha Świętego, prosząc o dar
modlitwy. Możesz także odmówić modlitwę:
Boże, mój Ojcze! Spełnij obietnicę daną nam przez Chrystusa.
Udziel mi daru modlitwy. Duchu Święty, proszę Ciebie, w Imię
Jezusa, pomóż mi się modlić w cichości serca, we wspólnocie
z innymi, w czasie niedzielnej Mszy Świętej. Ty znasz moją słabość, więc sam się módl w moim sercu. Maryjo, Matko Kościoła, uproś mi dar modlitwy! Amen.
Odmów dziesiątkę różańca, rozważając pierwszą tajemnicę bolesną: Modlitwa Jezusa w Ogrójcu.
(Ojcze nasz…, 10 Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…).
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Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Największą duchową udręką Jezusa była modlitwa w Ogrodzie
Oliwnym, nocą, po Ostatniej Wieczerzy, przed aresztowaniem
i męką. Jezus upadł na kolana i na twarz. Modlił się udręczony:
Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja
wola, lecz Twoja niech się stanie! Jego pot był jak gęste krople krwi,
sączące się na ziemię. Ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go.
Do Apostołów, którzy zasnęli, powiedział: Módlcie się, abyście nie
ulegli pokusie.

Dzień drugi – prośba o dar wiary
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Odmów hymn
do Ducha Świętego: Przybądź, Duchu Święty (str. 7).
W drugim dniu módl się do Ducha Świętego o dar żywej wiary. Żyjemy w świecie, w którym tak wiele decyzji podejmowanych jest z pominięciem woli Bożej i Jego praw. Czasem trudno jest nam wierzyć,
odnosić wszystko w naszym życiu do Pana Boga. Wiele jest pokus przeciw wierze. Jeszcze trudniej postępować według zasad wiary. O wiarę
trzeba się zawsze modlić, nawet gdy wydaje się ona silna i stała.
Rozważ słowa Pisma Świętego. Jezus mówi: Jeśli będziecie mieć
wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam!,
a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was (Ewangelia
wg św. Mateusza 17,20). Ojciec chłopca [opętanego przez złego
Ducha] zawołał [do Jezusa]: «Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!» (Ewangelia wg św. Marka 9,24). Apostołowie prosili Pana:
Przymnóż nam wiary! (Ewangelia wg św. Łukasza 17,5). W Liście
do Hebrajczyków czytamy: Bez wiary zaś nie można podobać się
Bogu. Przystępujący do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają (List do Hebrajczyków 11,6).
Święty Paweł zachęca: Zapuśćcie w [Chrystusa] korzenie i na Nim
dalej się budujcie i umacniajcie się w wierze (List do Kolosan 2,7).
Pomódl się własnymi słowami do Ducha Świętego, prosząc o dar
żywej, niezachwianej wiary. Możesz także odmówić modlitwę:
Boże, mój Ojcze! Spełnij obietnicę daną nam przez Chrystusa.
Udziel mi daru żywej wiary. Chcę przez moją wiarę podobać
się Tobie. Pomóż mi nie tylko wierzyć, ale też myśleć, mówić
i postępować według zasad wiary. Duchu Święty, proszę Ciebie,
w Imię Jezusa, pomnóż moją wiarę, zaradź memu niedowiarstwu! Maryjo, Matko wiary, uproś mi dar żywej wiary! Amen.
Odmów dziesiątkę różańca, rozważając pierwszą tajemnicę radosną: Zwiastowanie Maryi.
(Ojcze nasz…, 10 Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…).
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Zwiastowanie Maryi
Anioł Gabriel przyszedł do Maryi i powiedział Jej: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Na to Maryja zapytała: Jak to możliwe, skoro nie znam męża? Anioł
Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie. Dla Boga bowiem
nie ma nic niemożliwego. Maryja odpowiedziała: Oto Ja służebnica
Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego!

Dzień trzeci – prośba o dar nadziei
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Odmów hymn
do Ducha Świętego: O Stworzycielu Duchu, przyjdź (str. 7).
Dzisiaj módl się o niezachwianą nadzieję. Tak wielu ludzi nie ma
nadziei albo pokłada nadzieję w tym, co jest ulotne i przemijające,
co jest złudzeniem i nie daje szczęścia. Niektórzy są wręcz pogrążeni
w rozpaczy. Nadzieja chrześcijańska to wiara w spełnienie obietnic,
jakie dał nam Jezus Chrystus, wiara w miłość Boga do nas i Jego
obecność w naszym życiu także wtedy, gdy jej nie odczuwamy.
Rozważ słowa Pisma Świętego. Jezus mówi: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz
w to? (Ewangelia wg św. Jana 11,25-26). W domu Ojca mego
jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę
i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie,
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (Ewangelia wg św. Jana 14,2-3). A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata (Ewangelia wg św. Mateusza 28,20). Święty Paweł zapewnia: Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest
w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany
(List do Rzymian 5,5).
Pomódl się własnymi słowami do Ducha Świętego, prosząc o dar
nadziei. Możesz także odmówić modlitwę:
Boże, mój Ojcze! Spełnij obietnicę daną nam przez Chrystusa.
Uwolnij mnie od złego smutku, pustki i pokusy rozpaczy. Niech
nigdy nie zwątpię w to, co w Ewangelii obiecał nam Jezus, mój
Zbawiciel. Odnów i ożyw moją nadzieję. Duchu Święty, proszę
Ciebie, w Imię Jezusa, pomnóż moją nadzieję! Maryjo, Matko
Boża, nadziejo nasza, uproś mi dar nadziei! Amen.
Odmów dziesiątkę różańca, rozważając drugą tajemnicę chwalebną: Wniebowstąpienie Chrystusa.
(Ojcze nasz..., 10 Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu…).
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Wniebowstąpienie Chrystusa
Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Jezus, wstępując do nieba,
powiedział do Apostołów: Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie
Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Kiedy
Apostołowie uporczywie wpatrywali się w Chrystusa, dwaj mężowie w białych szatach – aniołowie, powiedzieli im: Dlaczego stoicie
i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go, wstępującego do nieba.

Dzień czwarty – prośba o dar nawrócenia
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Odmów hymn
do Ducha Świętego: Przybądź, Duchu Święty (str. 7).
Dzisiaj módl się o dar nawrócenia. Chrystus chce, abyśmy się
nieustannie nawracali, także ty tego potrzebujesz. Jezus darował
nam w dzień zmartwychwstania sakrament pokuty. Przystąp
do spowiedzi świętej, ale dobrze się do tego przygotuj, dokonaj
dobrego rachunku sumienia. Proś Ducha Świętego o rozpoznanie grzechów, także tych, których nie dostrzegasz w swoim życiu.
Rozważ słowa Pisma Świętego. Jezus mówi: Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię! (Ewangelia wg św. Marka 1,15). W dzień
zmartwychwstania Jezus tchnął na Apostołów i powiedział im:
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (Ewangelia wg
św. Jana 20,22-23). Święty Jan Ewangelista uczy: Krew Jezusa,
Syna [Bożego], oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy,
że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas
prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli
mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas
Jego nauki (1 List św. Jana 1,7-10).
Pomódl się własnymi słowami do Ducha Świętego, prosząc o dar
nawrócenia. Możesz także odmówić modlitwę:
Boże, mój Ojcze! Spełnij obietnicę daną nam przez Chrystusa.
Niech Duch Święty będzie światłością mojego sumienia. Pomóż
mi poznać moje grzechy, także te, których nie dostrzegam. Daj
mi łaskę żalu i dobrej spowiedzi świętej. Duchu Święty, proszę
Ciebie, w Imię Jezusa, pomóż mi się nawrócić! Maryjo, Ucieczko
grzesznych, uproś mi łaskę dobrej spowiedzi świętej! Amen.
Odmów dziesiątkę różańca, rozważając piątą tajemnicę bolesną:
Śmierć Jezusa na krzyżu.
(Ojcze nasz…, 10 Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…).
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Śmierć Jezusa na krzyżu
Jezus z krzyża ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego
miłował i powiedział do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie
rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. Potem Jezus świadom, że już
wszystko się dokonało, rzekł: Pragnę. Wtedy podano Mu do ust
gąbkę pełną octu. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało
się! I skłoniwszy głowę oddał ducha. Wtedy jeden z żołnierzy
włócznią przebił bok Jezusa, z którego wypłynęły krew i woda.

Dzień piąty – prośba o dar mądrości
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Odmów hymn
do Ducha Świętego: O Stworzycielu Duchu, przyjdź (str. 7).
Dzisiaj proś wiele razy w ciągu dnia o dar mądrości, to znaczy o dar
poznania Boga, jaki On jest, na tyle, na ile to poznanie jest możliwe
tu na ziemi. Mądrość to także zdolność właściwej oceny w różnych
sytuacjach życiowych, aby zawsze wybrać to, co jest dobre, co służy
twojemu zbawieniu. Bóg pochwalił postawę młodego króla Salomona, który prosił o dar mądrości, i hojnie mu go udzielił.
Rozważ słowa Pisma Świętego. W Ewangelii wg św. Łukasza czytamy: Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga
i u ludzi (Ewangelia wg św. Łukasza 2,52). W Starym Testamencie
odnajdujemy liczne pouczenia na temat mądrości. Oto jedno z nich:
Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci ją łatwo dostrzegą, którzy ją
miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej
pragną, wpierw dając się im poznać. Dlatego modliłem się i dano mi
zrozumienie, przyzywałem i przyszedł na mnie duch Mądrości (Księga
Mądrości 6,12-13; 7,7). Święty Paweł przypomina: Nauka krzyża
głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas,
którzy dostępujemy zbawienia. Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą (1 List do Koryntian 1,18.23-24).
Pomódl się własnymi słowami do Ducha Świętego, prosząc o dar
mądrości. Możesz także odmówić modlitwę:
Boże, mój Ojcze! Spełnij obietnicę daną nam przez Chrystusa. Udziel mi daru mądrości. Ty pochwaliłeś młodego króla
Salomona, który prosił o mądrość i obficie mu jej udzieliłeś.
Ustrzeż mnie przed grzechem głupoty. Duchu Święty, proszę
Ciebie, w Imię Jezusa, udziel mi hojnie daru mądrości! Maryjo, Stolico mądrości, uproś mi dar mądrości! Amen.
Odmów dziesiątkę różańca, rozważając piątą tajemnicę radosną:
Znalezienie Jezusa w świątyni.
(Ojcze nasz…, 10 Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…).
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Znalezienie Jezusa w świątyni
Maryja i św. Józef każdego roku pielgrzymowali do świątyni w Jerozolimie. Kiedy Jezus miał 12 lat, został w świątyni i tego nie zauważyli Jego Rodzice. Dopiero po trzech dniach Go odnaleźli. Maryja zapytała: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca
szukaliśmy Ciebie. On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali?
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego
Ojca? Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany,
wzrastał w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi.

Dzień szósty – prośba o dar bojaźni Bożej
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Odmów hymn
do Ducha Świętego: Przybądź, Duchu Święty (str. 7).
Czego lękasz się w swoim życiu? Oddaj Bogu wszystkie twoje
lęki i troski. Wtedy On sam udzieli ci pokoju serca. Niech tylko
jedno napawa cię lękiem – obawa popełnienia grzechu. Niech
zawsze przenika cię prawda o świętości i wielkości Boga. Pamiętaj, że powinieneś odnosić się do Niego z szacunkiem i odpowiednio zachowywać się w Jego obecności. To jest dar bojaźni
Bożej, o który powinieneś bardzo prosić.
Rozważ słowa Pisma Świętego. Czytamy: Gdy [Jezus] wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza
na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili
do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» A On im
rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» Potem wstał, rozkazał
wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni:
«Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? (Ewangelia wg św. Mateusza 8,23-27). Święty Paweł przypomina: Czyż nie
wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli
ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest
świętą, a wy nią jesteście (1 List do Koryntian 3,16-17).
Pomódl się własnymi słowami do Ducha Świętego, prosząc o dar
bojaźni Bożej. Możesz także odmówić modlitwę:
Boże, mój Ojcze! Spełnij obietnicę daną nam przez Chrystusa. Udziel mi daru bojaźni Bożej. Uwolnij moje serce
od wszelkich lęków. Uczul moje serce na grzech. Daj mi odczuć, że Ty jesteś święty. Duchu Święty, proszę Ciebie, w Imię
Jezusa, pomnóż we mnie bojaźń Bożą! Maryjo, Matko Najświętsza, uproś mi dar bojaźni Bożej! Amen.
Odmów dziesiątkę różańca, rozważając pierwszą tajemnicę chwalebną: Zmartwychwstanie Chrystusa.
(Ojcze nasz…, 10 Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…).
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Zmartwychwstanie Chrystusa
O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga
Maria obejrzeć grób Jezusa. Powstało wielkie trzęsienie ziemi. Anioł
Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim.
Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg.
Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł
zaś przemówił do niewiast: Nie bójcie się! Wiem, że szukacie Jezusa
Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział.

Dzień siódmy – prośba o dar męstwa
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Odmów hymn
do Ducha Świętego: O Stworzycielu Duchu, przyjdź (str. 7).
Dzisiaj proś o dar Ducha Świętego, jakim jest męstwo. Nie jest
on przeznaczony tylko dla mężczyzn. Jest potrzebny wszystkim
wierzącym: dzieciom, młodzieży, ludziom w sile wieku i w starości. Jezus jest znakiem, któremu się świat sprzeciwia. Chrystus
zapowiada nam, że w życiu będziemy musieli zmierzyć się z trudnościami ze względu na Niego, a nawet doświadczymy prześladowań, dlatego módl się o dar męstwa.
Rozważ słowa Pisma Świętego. Jezus mówi: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie najpierw znienawidził. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować (Ewangelia wg św. Jana 15,18 i 20).
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle (Ewangelia
wg św. Mateusza 10,28). Święty Paweł pisze: Któż nas może odłączyć
od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy
nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy
pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien,
że [nic] nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym (List do Rzymian 8,35 i 37-39).
Pomódl się własnymi słowami do Ducha Świętego, prosząc o dar
męstwa. Możesz także odmówić modlitwę:
Boże, mój Ojcze! Spełnij obietnicę daną nam przez Chrystusa.
Udziel mi daru męstwa. Pragnę odważnie mówić innym o Tobie. Nie chcę uciekać od mojego krzyża. Wiem, że w cierpieniu
i prześladowaniu będziesz ze mną. Duchu Święty, proszę Ciebie,
w Imię Jezusa, pomnóż moje męstwo, daj mi świętą odwagę.
Maryjo stojąca pod krzyżem, uproś mi dar męstwa! Amen.
Odmów dziesiątkę różańca, rozważając czwartą tajemnicę bolesną: Droga Krzyżowa.
(Ojcze nasz…, 10 Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu...).
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Droga Krzyżowa
Piłat uwolnił Barabasza, który za rozruchy i zabójstwo był wtrącony
do więzienia. Domagał się tego lud. Jezusa zaś skazał na ukrzyżowanie. Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali Szymona z Cyreny, który
wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. Jezus zwrócił się do kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim: Córki
jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad
waszymi dziećmi! Prowadzono też dwóch innych – złoczyńców, aby
ich z Nim stracić.

Dzień ósmy – prośba o dar miłości
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Odmów hymn
do Ducha Świętego: Przybądź, Duchu Święty (str. 7).
Czy wierzysz, że Bóg jest twoim Ojcem, który bezgranicznie cię
kocha? Uwierz w to jeszcze bardziej! Bóg Ojciec, Jezus Chrystus
i Duch Święty, kochając cię, zaprasza także i ciebie do miłości
nie tylko do Niego, ale do wszystkich ludzi – najpierw twoich
najbliższych, ale też do tych, których spotykasz w życiu, nawet
do wrogów. Módl się – nie tylko dzisiaj – o dar miłości.
Rozważ słowa Pisma Świętego. Jezus mówi: Ojciec sam was miłuje, bo
wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga (Ewangelia
wg św. Jana 16,27). Czytamy w Liście do Galatów: 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 (List do Galatów 4,6-7).
Święty Jan pisze: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy (1 List św.
Jana 3,1). Jezus mówi: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli
będziecie się wzajemnie miłowali (Ewangelia wg św. Jana 13,34-35).
Pomódl się własnymi słowami do Ducha Świętego, prosząc o dar
miłości. Możesz także odmówić modlitwę:
Boże, mój Ojcze! Spełnij obietnicę daną nam przez Chrystusa. Pomóż mi jeszcze bardziej uwierzyć w Twoją miłość.
Pomóż mi kochać Ciebie nade wszystko. Chcę z Twoją pomocą kochać każdego człowieka. Duchu Święty, proszę Ciebie, w Imię Jezusa, pomnóż moją miłość do Boga i bliźnich!
Maryjo, Matko pięknej miłości, uproś mi dar miłości! Amen.
Odmów dziesiątkę różańca, rozważając trzecią tajemnicę radosną: Narodzenie Jezusa Chrystusa.
(Ojcze nasz…, 10 Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…).
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Narodzenie Jezusa Chrystusa
Maryja urodziła Jezusa, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie,
gdyż nie było dla Nich miejsca w gospodzie. W tej okolicy przebywali
w polu pasterze, którzy nocą pilnowali swoich owiec. Nagle stanął
przy nich anioł Pański i rzekł do nich: Zwiastuję wam radość wielką:
dziś narodził się wam Zbawiciel. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I przyłączyło
się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach!

Dzień dziewiąty – prośba o ducha apostolstwa
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Odmów hymn
do Ducha Świętego: O Stworzycielu Duchu, przyjdź (str. 7).
Jeśli kochasz Boga, jeśli doświadczasz Jego miłości, nie możesz
o tym nie mówić innym ludziom. Są wokół ciebie ludzie, którzy nie znają Boga, jeszcze w Niego nie uwierzyli albo odeszli
od wiary i zobojętnieli. Chrystus chce się tobą posłużyć. Ciebie
do nich posyła. Nie udawaj przed innymi, że nie wierzysz. Mów
im o Bogu. To jest duch apostolstwa. Módl się o tego ducha!
Rozważ słowa Pisma Świętego. Jezus mówi: Do każdego więc, który
się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego
zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie (Ewangelia wg św.
Mateusza 10,32-33). [Samarytanka] odeszła do miasta. I mówiła tam
ludziom: Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli
do [Jezusa]. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć
dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam (Ewangelia wg św. Jana 4,28-30 i 39). Święty Paweł ostrzega:
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 List do Koryntian 9,16).
Pomódl się własnymi słowami do Ducha Świętego, prosząc o ducha apostolstwa. Możesz także odmówić modlitwę:
Boże, mój Ojcze! Spełnij obietnicę daną nam przez Chrystusa. Udziel mi ducha apostolstwa. Chcę wypełniać wezwanie
Chrystusa do głoszenia Ewangelii. Niech także przeze mnie
inni ludzie poznają Ciebie. Duchu Święty, proszę Ciebie,
w Imię Jezusa, pomnóż mój zapał apostolski, uwolnij mnie
od fałszywego wstydu! Maryjo, Królowo Apostołów, uproś
mi dar gorliwości w szerzeniu wiary! Amen.
Odmów dziesiątkę różańca, rozważając trzecią tajemnicę chwalebną: Zesłanie Ducha Świętego.
(Ojcze nasz…, 10 Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…).
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Zesłanie Ducha Świętego
Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Maryja i Apostołowie trwali
na modlitwie w Wieczerniku. Wtedy jakby gwałtowny wicher napełnił miejsce, gdzie przebywali. Ukazały się też języki jakby z ognia,
które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy
zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich
narodów. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się i zdumieli, bo
każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Co się z tobą stanie pod wpływem Bożego Ducha?
Co się z tobą stanie, jeśli poddasz swoje życie działaniu Ducha
Świętego? Zbliżysz się do świętości. Jego imię to: Święty. On
jest samą świętością i źródłem wszelkiej świętości. Przysłowie
uczy: Z kim przestajesz, takim się stajesz. Jeśli „przestajesz”
z Duchem Świętym, udziela ci się Jego świętość. Nie protestuj!
Od momentu chrztu świętego Chrystus chce twojej świętości.
Chcesz iść po śmierci do nieba? Wiedz, że w niebie mogą być
tylko święci.
Jeśli zbliżysz się do świętości, staniesz się lepszym człowiekiem. Będziesz patrzeć na innych z większą dobrocią. Będziesz
z większą cierpliwością znosić innych ludzi, zwłaszcza trudnych,
którzy myślą inaczej, mają inne poglądy czy sympatie polityczne.
Tak boleśnie przeżywamy podział w naszym społeczeństwie.
Czy po świętowaniu 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę mamy trwać w gniewie i wzajemnej wrogości? Wyobraź
sobie, że wszyscy wierzący w Polsce zaczęli modlić się do Ducha
Świętego i poddali się Jego działaniu. Jak bardzo zmieniłby się
nasz kraj! O ile lepsze stałoby się nasze społeczeństwo! Nie oglądaj się na innych. Zacznij od siebie. Wtedy przez ciebie twoja
rodzina stanie się lepsza, miejsce pracy stanie się lepsze, Ojczyzna
stanie się lepsza i świat stanie się lepszy. Tak, dzięki tobie właśnie!
To nie są górnolotne słowa. To jest prawda.

Co jeszcze stanie się z tobą pod wpływem Bożego
Ducha?
Odkryjesz w swoim życiu dary Ducha Świętego. Różne są Jego
dary i działania w człowieku i przez człowieka. Każdy ma w życiu swoje zadanie, swoją drogę, swoje powołanie. Mówimy czasem: ksiądz, lekarz, nauczyciel „z powołania”. Oni tacy są, jeśli
– świadomie lub mniej świadomie – poddali się działaniu Bożego Ducha. Ale nie tylko ksiądz, lekarz czy nauczyciel ma być
„z powołania”. Ty także masz być „z powołania”. Niezależnie, czy
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żyjesz w małżeństwie, czy samotnie, czy stoisz przed wyborem
drogi życiowej, czy pracujesz w takim, czy innym zawodzie. Wykorzystaj w swoim życiu działanie Ducha Świętego. Odkrywaj
dary, zdolności, którymi On ciebie obdarzył i nadal chce ci ich
udzielać.
Bardzo ważne zadanie stoi przed wszystkimi ochrzczonymi.
To jest troska o Matkę duchową. Matką duchową jest dla nas
Kościół. Co robi matka? Matka rodzi dziecko, karmi je własnym pokarmem i wychowuje. To właśnie z tobą uczynił Kościół
– twoja duchowa Matka. Zrodził ciebie dla życia Bożego przez
chrzest święty. Karmi cię Ciałem i Krwią Chrystusa w Komunii Świętej. Wychowuje głoszonym słowem Bożym: nauczaniem
i posługą papieży i biskupów, głoszonymi homiliami, rekolekcjami i troską duszpasterską kapłanów. Wytrwałym, wieloletnim
wysiłkiem katechetów. Ile dobra przez ten trud wychowawczy
Kościoła zostało zasiane w twojej duszy? Poznasz to do końca
po śmierci, na progu wieczności.
Zrozum: masz d ł u g wobec twojej Matki, Kościoła, który założył Jezus Chrystus i sam jest w nim obecny. Nie chodzi
o dług materialny. Pewnie składasz ofiary w czasie Mszy Świętej
czy kolędy, może stale wspierasz Caritas lub inne dzieła kościelne. Trzeba to czynić, na miarę swojej zamożności. Hojność jest
cnotą. Chrystus pochwalił taką postawę, wskazując na wdowę,
która wrzuciła do skarbony niewielką materialnie ofiarę, ale
było to wszystko, co posiadała. Pan Bóg zawsze wynagradza hojność. Ofiarność materialna jest obowiązkiem wynikającym także
z przykazania kościelnego.
Chodzi jednak o inny dług wobec twojej duchowej Matki
– Kościoła. Chodzi o twoje zaangażowanie w życie Kościoła, parafii, do której należysz. Są w niej wspólnoty, grupy modlitewne,
stowarzyszenia, jest Caritas... A jeśli ich w twojej parafii nie ma,
zaproponuj twojemu księdzu proboszczowi gotowość pomocy,
chęć zaangażowania. Do takiego zaangażowania chce cię po27

pchnąć wicher Ducha Świętego. Nie tylko popchnąć, ale także
dać ci potrzebne do tego dary i zdolności. Nie mów, że to ciebie
nie dotyczy. Proś w modlitwie o rozeznanie, jak masz włączyć
się w życie i działanie Kościoła, twojej duchowej Matki. Kochaj
Kościół, nawet jeśli widzisz grzechy lub braki jego dzieci czy sług.
Nie gorsz się, nie obrażaj. To znowu – dzięki tobie, przez twoje
oddanie Duchowi Świętemu – Kościół stanie się lepszy (a przez
twój grzech staje się gorszy).
Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, w którą trzeba się
zaangażować. To obrona życia dzieci nienarodzonych.
Myślą, odważnym słowem, złożonym podpisem pod apelem
w obronie każdego życia. Jezus powiedział: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili
(Ewangelia wg św. Mateusza 25,40). To właśnie człowiek nienarodzony jest twoim bratem najmniejszym!

Życzę ci…
Święty Paweł w Liście do Galatów wymienia owoce ducha. Odnosimy je do działania Ducha Świętego: Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (List do Galatów 5,22-23). Bardzo życzę ci
tych owoców. Niech się staną twoją wizytówką, twoim szczęściem i przez to szczęściem innych ludzi. Niech twoje życie będzie
dobre i piękne!
Niech Maryja, Matka Boża i nasza Matka, pomoże ci żyć
w mocy Bożego Ducha!

ARABKA ODDANA DUCHOWI ŚWIĘTEMU
Znana jest tobie miejscowość w Portugalii – Fatima. Tam przed
przeszło 100 laty objawiła się Maryja dzieciom – św. Franciszkowi i św. Hiacyncie, oraz służebnicy Bożej siostrze Łucji. Orędzie
fatimskie to wezwanie do pokuty i modlitwy: za Ojca Świętego,
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o pokój na ziemi, o nawrócenie grzeszników. Kościół swoim autorytetem potwierdził prawdziwość tych objawień.
Skąd pochodzi nazwa Fatima? Takie imię nosiła jedna z córek założyciela religii muzułmańskiej Mahometa. Kiedy w średniowieczu
muzułmanie zostali niemal wyparci z Półwyspu Iberyjskiego, jedna
z Arabek – muzułmanek, o imieniu Fatima przyjęła katolicyzm. Jej
mąż nazwał wioskę, w której zamieszkali, na cześć żony „Fatima”.
Kilkaset lat później właśnie na tym miejscu objawiła się Matka Boża.
Maryja nie jest czczona przez muzułmanów jako Matka Boża,
ale jako matka proroka Jezusa Chrystusa. Muzułmanie nie uznają Jezusa jako Syna Bożego, ale jedynie jako proroka. Oby nawrócenie muzułmanów na chrześcijaństwo przyszło przez Maryję, Matkę Bożą! Módlmy się o to i otaczajmy ich miłością.
Świat zachodni boi się Arabów. Są wyznawcami islamu, masowo napływają do Europy, nie chcą się integrować z naszą kulturą.
Mają dzietne rodziny, to oznacza, że do nich należy przyszłość
krajów zachodnich. Niektórzy z nich posuwają się do terroru.
Ale są wśród Arabów chrześcijanie. Wielu z nich cierpi bezpośrednie prześladowania za wiarę w Jezusa ze strony muzułmanów.
Chciałbym na koniec tej książeczki zapoznać ciebie z kanonizowaną w 2015 roku przez papieża Franciszka – Arabką św. Marią od Jezusa Ukrzyżowanego. Jej historia brzmi bajkowo, wręcz
niewiarygodnie, ale takie są fakty, nic tu nie zostało wymyślone.
Miriam – Maria Baouardy, zwana też „Małą Arabką” lub „Małym Nic” (ze względu na jej pokorę), urodziła się w 1846 roku,
w rodzinie palestyńskiej. O jej poczęcie i narodzenie rodzice,
którzy byli chrześcijanami, modlili się w Grocie Betlejemskiej.
Była ich 13. dzieckiem. Starsze rodzeństwo zmarło w niemowlęctwie. Kiedy była dziewczynką, zmarli jej rodzice.
Opiekę nad Miriam przejął stryj, który koniecznie chciał ją
wydać za mąż. Miriam była jednak przekonana, że jej życiowym
powołaniem jest dziewictwo poświęcone Bogu. Dlatego na kolację, która miała zakończyć się zaręczynami, przyniosła na tacy
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swoje ścięte piękne włosy. W tamtej kulturze taki gest uniemożliwiał zawarcie małżeństwa. To wywołało konflikt z apodyktycznym stryjem. Miriam zakazano praktyk religijnych. Z rozpaczy
napisała list do swojego jedynego młodszego brata z prośbą o pomoc i zaniosła go do służącego stryja, który był muzułmaninem.
Ten zaprosił ją do swego domu i zaproponował przejście na islam. Gdy odrzuciła tę propozycję i zaczęła mówić o Chrystusie
i pięknie wiary chrześcijańskiej, poderżnął jej gardło, a jej ciało
porzucił na ulicy. W niewytłumaczalny sposób ocalała. Nieprzytomna miała widzenie. Jakaś tajemnicza zakonnica, w jej przekonaniu Matka Boża, uratowała ją. Zszyła ranę gardła i pielęgnowała. Troszczyła się o nią i żywiła. Dała jej wiele rad, między
innymi taką: Pamiętaj, byś miała serce prawe i ducha pokornego.
Serce prawe i duch pokorny będą strzeżone przez Boga. Jeśli człowiek ma wszelkiego rodzaju zalety a nie ma prawości i pokory, nie
znajdzie Mnie w swoim domu. Powiedziała też do niej: Nie zobaczysz już nigdy swojej rodziny. Pojedziesz do Francji, gdzie zostaniesz zakonnicą. Będziesz dzieckiem św. Józefa, a potem córką św.
Teresy. Nałożę ci habit karmelitański w jednym domu, śluby złożysz
w drugim, a umrzesz w Betlejem.
Kiedy odzyskała siły, nieznajoma zaprowadziła ją do kościoła,
do kapłana i zniknęła. Ksiądz zaopiekował się Miriam i przedstawił biskupowi, który przejęty jej losem zachęcał, by została siostrą zakonną.
Miriam wyjechała do Francji. Po latach poszukiwań, ciężkiej
pracy jako służąca, po utracie wzroku i cudownym uzdrowieniu, została siostrą zakonną w apostolskim Zgromadzeniu św.
Józefa. Ze względu na nadzwyczajne dary duchowe polecono jej,
by przeszła do zakonu kontemplacyjnego – została karmelitanką. W jej życiu ujawniły się prawie wszystkie nadzwyczajne dary,
ze stygmatami (rany na ciele, jakie miał Chrystus, ale nie zadane z zewnątrz), ekstazami, wizjami, proroctwami i lewitacjami
(unoszenie się w powietrzu) włącznie. Pełna pokory czyniła cuda,
w czasie modlitwy przeżywała niezwykłe zjednoczenie z Jezusem.
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Wraz ze współsiostrami została posłana do Ziemi Świętej i założyła klasztor karmelitanek w Betlejem. Miriam – „Mała Arabka”
zmarła w Betlejem 26 sierpnia 1878 roku, mając 33 lata. Spełniło się do końca proroctwo nieznajomej zakonnicy (Matki Bożej)
o drodze jej życia.
Miriam kochała Ducha Świętego i krzewiła do Niego nabożeństwo. To pod jej wpływem papież Leon XIII nakazał odprawiać w całym Kościele nowennę przed uroczystością Zesłania
Ducha Świętego. W czasie jednej z modlitw usłyszała głos Ducha Świętego, który prosił, aby Go wzywać, gdyż daje potrzebne
światło i dary do realizacji powołania małżeńskiego i kapłańskiego: Jeśli będzie to ojciec lub matka, w jego rodzinie zapanuje
pokój i w jego sercu będzie pokój zarówno w tym, jak i w przyszłym
życiu – nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś
powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu
Mszę Świętą o Duchu Świętym, uczczą Mnie. Ktokolwiek będzie
w niej uczestniczył, będzie uczczony przez Ducha Świętego, będzie
miał światło, będzie miał pokój.
Ci, którzy przyzywają wstawiennictwa Miriam, często zostają
wysłuchani w modlitwie. Jest autorką wielu modlitw do Ducha
Świętego, spośród których najbardziej znana jest modlitwa podyktowana jej z nieba. Niech stanie się modlitwą także twojego
serca:
Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie,
po prawdziwej drodze prowadź mnie.
Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie.
Z Jezusem błogosław mi.
Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa
zachowaj mnie! Amen.
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Z Maryją w nowe czasy!
W sobotę 18 maja 2019 roku
Mszą Świętą o godz. 12
w kościele pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny
w Poznaniu na Ratajach
rozpocznie się nawiedzenie
archidiecezji poznańskiej
przez kopię obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej.
Przyjdź powitać Maryję!
Zaangażuj się w przyjęcie
Matki Bożej w swojej parafii!

Żadne cierpienie nie będzie za trudne, jeżeli
będę złączony z Chrystusem – ks. Aleksander Woźny

Módlmy się o beatyfikację
i cud za wstawiennictwem
sługi Bożego
ks. Aleksandra Woźnego!
Grób ks. Aleksandra znajduje się w kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu, przy
ul. Grunwaldzkiej 86. Można go nawiedzać
codziennie w godz. 7-19. W każdy trzeci
czwartek miesiąca odprawiana jest Msza
Święta o beatyfikację ks. Woźnego, połączona z modlitwą w intencji składanych próśb.
O otrzymanych łaskach prosimy powiadamiać ks. dra Wojciecha Muellera: tel. 509
425 889 lub: wojciech.mueller@wp.pl

Dzieje

Kościoła to dzieje
nieustannego oddziaływania Ducha Świętego na ludzi, którzy uwierzyli Chrystusowi. W te dzieje ma się
wpisać także nasze życie.
Bardzo zachęcam, aby Czytelnicy tej broszury podjęli
osobistą modlitwę do Ducha Świętego.
(Ze Słowa wstępu)

