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Odnowa w Duchu Œwiêtym
„Odnowa w Duchu Œwiêtym w Koœciele katolickim, zwana tak¿e

Katolick¹ Odnow¹ Charyzmatyczn¹, nie jest jednolitym ruchem
o zasiêgu œwiatowym. W odró¿nieniu od wiêkszoœci ruchów nie ma
jednego za³o¿yciela, lub grupy za³o¿ycieli, nie ma te¿ listy cz³onków.
Jest to wysoce zró¿nicowany zespó³ jednostek i grup
podejmuj¹cych ró¿ne dzia³ania, czêsto od siebie niezale¿ne,
na ró¿nym etapie rozwoju i o ró¿norodnie roz³o¿onych akcentach.
Te osoby i grupy ³¹czy to samo doœwiadczenie. Stawiaj¹ sobie one
równie¿ te same cele”.
Grupy modlitewne spotykaj¹ siê co tydzieñ na spotkaniach modlitewnych, których g³ównym
elementem jest g³oœna, ¿ywa modlitwa. Maj¹ one najczêœciej strukturê otwart¹, lecz pewne
elementy spotkania powtarzaj¹ siê: zaproszenie Ducha Œwiêtego do prowadzenia spotkania,
uwielbienie Boga, s³uchanie S³owa Bo¿ego, nauczanie, osobiste œwiadectwo ¿ycia niektórych
uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniaj¹ siê charyzmaty. Grupy
modlitewne prowadzone s¹ najczêœciej wspólnie przez duszpasterza i zespó³ œwieckich
animatorów z liderem na czele; spotkania odbywaj¹ siê zwykle przy parafii. Charyzmaty
(gr. charisma – dar ³aski) – nadnaturalne dary Ducha Œwiêtego, udzielane ró¿nym osobom
dla budowania ca³ej wspólnoty. Do charyzmatów zalicza siê m.in.. tzw. dary epifanijne, czyli
nadzwyczajne: dar jêzyków pojawiaj¹cy siê czêsto w modlitwie jednoczesnej uczestników.
Mimo spontanicznego charakter u modlitwy, ma ona przebieg pe³en pokoju i harmonii.
Wyra¿a siê przez bezpojêciow¹ ekspresjê s³own¹ p³yn¹c¹ z ust uczestników spotkania, choæ
niejednokrotnie zdarza³y siê przypadki modlitwy w jêzykach w sensie filologicznym. Chrzest
w Duchu Œwiêtym, zwany tak¿e „wylaniem Ducha Œwiêtego” lub „modlitw¹ odnowienia darów
Ducha Œwiêtego” nawi¹zuje do biblijnej i historycznej Piêædziesi¹tnicy (Dz 2, 1-41). W tym dniu
aposto³owie otrzymali Ducha Œwiêtego (zostali ochrzczeni w Duchu Œwiêtym), czemu
towarzyszy³o mówienie jêzykami i przepowiadanie Jezusa z moc¹ (nawróci³o siê ok. 3 tys.
ludzi). Chrzest w Duchu Œwiêtym odbywa siê zwykle podczas modlitwy ca³ej wspólnoty
z na³o¿eniem r¹k na cz³owieka, który prosi o to. Czêsto tak¹ modlitwê poprzedza
kilkutygodniowe seminarium ¿ycia w Duchu (zwane te¿ rekolekcjami ewangelizacyjnymi
Odnowy). Polega ono na codziennym, samodzielnym rozwa¿aniu S³owa Bo¿ego, s³uchaniu
konferencji oraz na dzieleniu siê swoimi doœwiadczeniami z modlitwy w ma³ych grupach.
Seminarium ¿ycia w Duchu to podstawowa forma ewangelizacji proponowana przez ruch
Odnowy w Duchu Œwiêtym. Prowadzi do nawrócenia siê od grzechu, przyjêcia Jezusa jako
Pana i Zbawiciela swojego ¿ycia, a nastêpnie do przyjêcia charyzmatów, otrzymywanych po to,
by s³u¿yæ innym.
Odnowa w Duchu Œwiêtym spotyka siê w naszej parafii na modlitwie w ka¿dy poniedzia³ek
po Mszy œw. o godz. 18:00.
www.odnowa.org
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 21, 5-19).

Gdy niektórzy mówili o œwi¹tyni, ¿e jest przyozdobiona piêknymi kamieniami i darami, Jezus powiedzia³:
«Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamieñ na kamieniu, który by nie by³ zwalony».
Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nast¹pi? I jaki bêdzie znak, gdy siê to dziaæ zacznie?» Jezus odpowiedzia³:
«Strze¿cie siê, ¿eby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i bêd¹ mówiæ:
„Ja jestem” oraz „nadszed³ czas”. Nie chodŸcie za nimi. I nie trwó¿cie siê, gdy pos³yszycie o wojnach
i przewrotach. To najpierw musi siê staæ, ale nie zaraz nast¹pi koniec». Wtedy mówi³ do nich: «Powstanie naród
przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Bêd¹ silne trzêsienia ziemi, a miejscami g³ód i zaraza; uka¿¹
siê straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podnios¹ na was rêce i bêd¹ was
przeœladowaæ. Wydadz¹ was do synagog i do wiêzieñ oraz z powodu mojego imienia wlec was bêd¹ do królów
i namiestników. Bêdzie to dla was sposobnoœæ do sk³adania œwiadectwa. Postanówcie sobie w sercu
nie obmyœlaæ naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowê i m¹droœæ, której ¿aden z waszych
przeœladowców nie bêdzie siê móg³ oprzeæ ani siê sprzeciwiæ. A wydawaæ was bêd¹ nawet rodzice i bracia,
krewni i przyjaciele i niektórych z was o œmieræ przyprawi¹. I z powodu mojego imienia bêdziecie w nienawiœci
u wszystkich. Ale w³os z g³owy wam nie zginie. Przez swoj¹ wytrwa³oœæ ocalicie wasze ¿ycie».

* * * * * * * * * * * *
NIE LÊKAJMY SIÊ KOÑCA ŒWIATA!
„A dla was, czcz¹cych moje imiê, wzejdzie s³oñce sprawiedliwoœci i uzdrowienie
w jego promieniach” (I czytanie). Wielu fa³szywych proroków, przedstawicieli
ró¿nych sekt, próbuje ustaliæ rok i dzieñ koñca œwiata. Powo³uj¹ siê przy tym na ró¿ne
przepowiednie, jasnowidztwa i znaki, tak¿e te, które wylicza Jezus w dzisiejszej
Ewangelii: wojny, przewroty, trzêsienia ziemi, g³ód, zaraza, zjawiska kosmiczne.
Powstaj¹ na ten temat katastroficzne filmy, publikuje siê ksi¹¿ki i obszerne artyku³y
prasowe. Fa³szywi prorocy zwodz¹ ludzi do tego stopnia, ¿e ci, zamiast zadbaæ
o swoje zbawienie, prawdziwe nawrócenie do Boga, ubezpieczaj¹ swoje mienie,
przygotowuj¹ schrony i magazynuj¹ ¿ywnoœæ. Dla nas, chrzeœcijan, wyznacznikiem
myœlenia o koñcu œwiata winny byæ s³owa Jezusa: „O tym jednak, kiedy nadejdzie ten
dzieñ i godzina, nikt nie wie: ani anio³owie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mk 13,32).
To „nikt” winno nam wystarczyæ! Jednak¿e w naszym ¿yciu s¹ chwile, które uznajemy za koniec œwiata. Odszed³
ktoœ kochany. Rozpad³o siê to, co mia³o daæ szczêœcie. Pogrzebaliœmy nasze marzenia. Utraciliœmy m³odoœæ,
zdrowie, pozycjê spo³eczn¹. Czyli koniec œwiata nale¿y tak¿e rozpatrywaæ w kategoriach nie jakiejœ mglistej
przysz³oœci, lecz w aktualnej rzeczywistoœci. Nie poddawajmy siê jednak stanom frustracji. Bóg nas kocha! Jego
Syn odkupi³ nas sw¹ przenajdro¿sz¹ Krwi¹. I choæ przyjdzie jako Sêdzia, oka¿e pe³niê swego mi³osierdzia.
Bylebyœmy tylko chcieli uznaæ sw¹ ma³oœæ i grzesznoœæ. Bylebyœmy tylko otworzyli swe serca na Jego Mi³oœæ!

* * * * * * * * * * * *
B³ogos³awieni mi³osierdzie czyni¹cy! Dzieñ jednoœci Ruchów i Stowarzyszeñ Katolickich
Diecezji £om¿yñskiej - sobota 19.11.2016 roku
Miejsce: Centrum Kultury przy Szko³ach Katolickich w £om¿y (Sadowa 12A) oraz katedra
i Wy¿sze Seminarium Duchowne w £om¿y
Ramowy program:
godz. 9:30 - rozpoczêcie spotkania
godz. 9:45 - 11:30 - trzy wyst¹pienia zaproszonych goœci:
1) ks. dr hab. Stanis³aw Skobel (prof. UKSW) - "Owoce Bo¿ego Mi³osierdzia"
2) Lech Dokowicz (re¿yser filmowy) - "Mi³osierdzie - mi³oœæ bez granic"
3) o. Aaron Wojciech Kubas (franciszkanin) - "Powo³ani do bycia aposto³ami Mi³osierdzia"
godz. 11:30 - 12:00 - przejœcie do katedry
godz. 12:00 -13:00 - Msza œw. w katedrze pod przewodnictwem biskupa naszej diecezji
godz. 13:00 -14:00 - powrót z katedry i posi³ek w Wy¿szym Seminarium Duchownym
godz. 14:00 -17:30 - znaczenie Mi³osierdzia Bo¿ego w charyzmacie i dzia³aniu wspólnot diecezji ³om¿yñskiej –
prezentacja poprzedzona medytacj¹ przed obrazem Bo¿ego Mi³osierdzia, któr¹ poprowadzi o. Aaron Kubas.
ZAPRASZAMY! WSTÊP WOLNY!
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Trójca Œwiêta
Chrzeœcijanin od najm³odszych lat zna s³owa, które
wypowiada podczas czynienia znaku krzy¿a: „W imiê
Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego”. Te s³owa s³yszymy
tak¿e na pocz¹tku Mszy Œwiêtej, a w nieco zmienionej
formie na jej zakoñczenie: „Niech was b³ogos³awi Bóg
Wszechmog¹cy, Ojciec i Syn, i Duch Œwiêty”. W ten
sposób wyznajemy wiarê w Trójcê Œwiêt¹, która
jednoczy wszystkich chrzeœcijan (por. KKK 232). Prawda
o Trójcy Œwiêtej jest g³ówn¹ tajemnic¹ wiary
dotycz¹c¹ Boga, zajmuj¹c¹ g³ówne miejsce poœród
prawd objawionych. Prawda o Trójcy Œwiêtej mówi
o tym, ¿e jest jeden Bóg w trzech osobach: Bóg Ojciec,
Syn Bo¿y i Duch Œwiêty. Jak naucza Katechizm Koœcio³a
Katolickiego, „nie wyznajemy trzech bogów, ale
jednego Boga w trzech osobach” (KKK 253); jesteœmy
„chrzczeni «w imiê» - a nie «w imiona» - Ojca i Syna,
i Ducha Œwiêtego, poniewa¿ jest tylko jeden Bóg,
Ojciec wszechmog¹cy, i Jego jedyny Syn, i Duch Œwiêty: Trójca Œwiêta” (KKK 233). Te Osoby
Boskie ró¿ni¹ siê jednak relacjami wzajemnymi i pochodzeniem. Bóg Ojciec zrodzi³ przed
wiekami Syna Bo¿ego, wspó³istotnego Sobie, a Duch Œwiêty pochodzi od Ojca i Syna
Bo¿ego. Rzeczywistoœæ Trójcy Œwiêtej by³a zapowiadana w obrazach w Starym
Testamencie, miêdzy innymi w wizycie trzech Boskich wêdrowców u patriarchy Abrahama
(Rdz 18,1-15). Tê biblijn¹ scenê uwieczni³ na swej s³ynnej ikonie rosyjski malarz Andrzej
Rublow, zaœ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w „Tryptyku rzymskim” opisa³ j¹ w poetyckich
strofach s³owami: „By³o Przybyszów Trzech, których przyjmowa³ / z wielk¹ czci¹. / Abram
zaœ wiedzia³, ¿e to On, / On jeden. / Rozpozna³ G³os / Rozpozna³ obietnicê”. Dopiero jednak
Jezus objawi³ nam, ¿e Bóg jest Ojcem w niezwyk³ym sensie - nie tylko jako Stwórca, lecz
jako odwieczny Ojciec w relacji do swojego jedynego Syna. Z kolei Jezus jest Synem
wy³¹cznie w relacji do swego Ojca: „Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna,
tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawiæ” (Mt 11,27; por. KKK 240). Ca³y sens ziemskiej
dzia³alnoœci Jezusa sprowadza siê wiêc do tego, ¿e objawia On Ojca, pe³ni Jego wolê
i dokonuje zbawienia cz³owieka jako Syn Ojca, przyjmuj¹cy naturê ludzk¹. Uwielbienie
Jezusa Chrystusa, przyjêcie Jego ofiary przez Ojca i objawienie ostatecznych losów œwiata
dokonuje siê w mocy Ducha Œwiêtego (Rz 1,4; 1 Tm 3,15). Duch Œwiêty jest wêz³em mi³oœci
spajaj¹cym Ojca i Syna, dlatego tajemnica wewnêtrznej jednoœci ¿ycia Bo¿ego jest dla
chrzeœcijan wezwaniem, aby w ¿yciu kierowaæ siê mi³oœci¹, szukaj¹c jednoœci na wzór
Trójcy Œwiêtej. Zapamiêtajmy: „Tajemnica Trójcy Œwiêtej stanowi centraln¹ tajemnicê
wiary i ¿ycia chrzeœcijañskiego. Tylko jedyny Bóg, objawiaj¹c siê, mo¿e pozwoliæ poznaæ siê
jako Ojciec, Syn i Duch Œwiêty” (KKK 261). „Wiara katolicka polega na tym, abyœmy czcili
jednego Boga w Trójcy, a Trójcê w jednoœci, nie mieszaj¹c Osób (…) inna jest bowiem Osoba
Ojca, inna Syna, inna Ducha Œwiêtego, lecz jedno bóstwo”(KKK 266). W jednym dzia³aniu
Bo¿ym ka¿da Osoba Boska ukazuje to, co jest Jej w³asne w Trójcy Œwiêtej, chodzi tu
szczególnie o dar stworzenia, odkupienia i uœwiêcania œwiata (por. KKK 267).
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Liturgia S³owa dzisiejszej, przedostatniej, niedzieli roku liturgicznego przypomina nam
o sprawiedliwym s¹dzie Bo¿ym, który czeka ka¿d¹ i ka¿dego z nas. Pan Bóg oceni nasze
¿ycie: wynagrodzi dobro, a z³o ukarze. W Ewangelii znajdziemy równie¿ zapowiedŸ
przeœladowañ. Wiernoœæ Chrystusowi i Jego nauce spotka siê z niezrozumieniem
i wrogoœci¹ nawet ze strony najbli¿szych, jednak obietnica wspania³ej nagrody winna nas
motywowaæ do prowadzenia ¿ycia prawdziwie chrzeœcijañskiego i bycia œwiadkiem tego,
¿e Pan Bóg jest stale obecny wœród swojego ludu.
2. W przysz³¹ niedzielê zakoñczy siê w Koœciele jubileuszowy Rok Œwiêty Mi³osierdzia.
Duchowo bêdziemy siê ³¹czyæ z Ojcem Œwiêtym oraz osobiœcie i wspólnotowo dziêkowaæ
za wszelkie ³aski, jakich Pan Bóg udzieli³ Koœcio³owi i ka¿demu z nas.
3. Pragniemy przekazaæ s³owa serdecznych ¿yczeñ dla wszystkich solenizantów i jubilatów
rozpoczynaj¹cego siê tygodnia.
Wasz Proboszcz

* * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we czwartek, 17 listopada – œw. El¿bieta Wêgierska, jedna z pierwszych tercjarek
franciszkañskich, patronka Franciszkañskiego Zakonu Œwieckich, która prowadzi³a g³êbokie ¿ycie
duchowe i oddawa³a siê pos³udze mi³osierdzia – st¹d te¿ nazywa siê j¹ patronk¹ mi³osierdzia
chrzeœcijañskiego;
• w pi¹tek, 18 listopada – b³. Karolina Kózkówna, która od najm³odszych lat ukocha³a modlitwê
i stara³a siê wzrastaæ w mi³oœci Bo¿ej; ponios³a œmieræ mêczeñsk¹ na pocz¹tku I wojny œwiatowej,
broni¹c cnoty czystoœci i ludzkiej godnoœci;
• w sobotê, 19 listopada – b³. Salomea, klaryska, siostra Boles³awa Wstydliwego, która w bardzo
heroiczny sposób odda³a siê na s³u¿bê Bo¿¹.
* * * * *
„Nadzieja jest darem Boga. Winniœmy o ni¹ prosiæ. Znajduje siê ona w najg³êbszej czêœci serca ka¿dego
cz³owieka, by mog³a rozjaœniaæ swoim œwiat³em chwilê obecn¹, czêsto zm¹con¹ i przys³oniêt¹ wieloma
sytuacjami nios¹cymi smutek i ból. Musimy zawsze umacniaæ korzenie naszej nadziei, aby mog³y rodziæ owoce.
Jest to, po pierwsze, pewnoœæ obecnoœci i wspó³czucia Boga, pomimo pope³nionego przez nas z³a. Nie ma
takiego miejsca w naszym sercu, do którego by nie mog³a dotrzeæ Bo¿a mi³oœæ. Tam, gdzie jest cz³owiek, który
pope³ni³ b³¹d, tam tym bardziej obecne jest mi³osierdzie Ojca, aby wzbudziæ skruchê, przebaczenie,
pojednanie, pokój.” (papie¿ Franciszek)
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