Czerwiec 2019

Chrzest w Duchu Świętym

Jan Chrzciciel gdy ludzie pytali go czy jest Mesjaszem powiedział „nie jestem, ale
idzie mocniejszy ode mnie; ja was chrzczę wodą, a On was będzie chrzcił Duchem
Świętym.” Jezus gdy odchodził do Ojca przykazał uczniom, aby przebywali razem w
oczekiwaniu spełnienia się obietnicy Ojca i powiedział: „wkrótce będziecie ochrzczeni
Duchem Świętym”. Chrzest w Duchu Świętym dla apostołów stał się w święto
żydowskie Pięćdziesiątnicy. W Dziejach Apostolskich 2, 1-4 czytamy:
„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
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I
wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak
jak im Duch pozwalał mówić.”
Ale chrzest w Duchu Świętym to nie tylko wydarzenie jednorazowe:
„A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą
odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i
cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa». Po tej modlitwie zadrżało
miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i
głosili odważnie słowo Boże.” (Dz 4,29-31)
„Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział:
«Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał
mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym». Natychmiast jakby
łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony.” (Dz 9,17-18)
„Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy
słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z
Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że
mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić
chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» I rozkazał
ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.”(Dz 10,44-48)
„Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone,
przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha
Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że
istnieje Duch Święty». «Jaki więc chrzest przyjęliście?» - zapytał. A oni
odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając
do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest Jezusa» - powiedział
Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył
na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.
Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn.” (Dz 19,1-7)
Chrzest w Duchu Świętym czyli zanurzenie w Duchu Świętym albo wylanie Ducha
Świętego jest doświadczeniem Pięćdziesiątnicy czyli pewnego rodzaju pieczęcią Boga
w naszym życiu, aby Pascha Jezusa stała się naszym udziałem. Bez Ducha Świętego nie
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bylibyśmy w stanie przyjąć daru zbawienia czyli Paschy Jezusa. W początkach
chrześcijaństwa gdy ludzie przygotowywali się w katechumenacie aby wejść w
przymierze przez sakrament chrztu, bierzmowania i Eucharystii – zwykle to
dokonywało się w noc paschalną. To wydarzenie, a więc sakramenty wtajemniczenia
chrześcijańskiego były określane chrztem w Duchu Świętym – to neofici przeżywali do
głębi zanurzenie w sercu trójjedynego Boga.
Na przełomie XIX i XX wieku chrześcijanie na nowo odkryli to doświadczenie. Papież
Leon XIII w noc sylwestrową poświęcił cały Kościół na progu XX wieku Duchowi
Świętemu. A w tym samym czasie chrześcijanie kościołów protestanckich w Topeka w
Stanach Zjednoczonych przeżyli doświadczenie chrztu w Duchu Świętym, które dało
początek nowej denominacji Kościoła Zielonoświątkowego. Po Soborze Watykańskim
II w lutym 1967r. we wspólnotach uniwersyteckich wśród katolików chrzest w Duchu
Świętym stał się wydarzeniem budzącym żywą wiarę wśród ochrzczonych katolików.
Dziś doświadczenie Pięćdziesiątnicy jest powszechnie przeżywane w Kościele w wielu
miejscach i wielu wspólnotach i dokonuje się to przez modlitwę wstawienniczą z
włożeniem rąk i przywoływaniem Ducha Świętego. Ważne jest przygotowanie i
otwartość na Ducha Świętego, który przychodzi. W Polsce pierwsze doświadczenie
chrztu w Duchu Świętym miało miejsce na rekolekcjach oazowych w 1975r. w
Murzasichlu, a potem poprzez środowisko KUL – tydzień eklezjologiczny –
rozprzestrzeniło się w różnych środowiskach i zaczęły powstawać grupy modlitewne z
doświadczeniem charyzmatycznym.
Jezus powiedział: „jeśli ktoś jest spragniony a wierzy we mnie niech przyjdzie do mnie
i pije”. Oto warunki chrztu w Duchu Świętym – trzeba pragnąć; wierzyć w Jezusa,
otworzyć się i prosić. Nad doświadczeniem Pięćdziesiątnicy pochylili się różni
teologowie zgłębiając i próbując określić czym jest chrzest w Duchu Świętym i taka
powstała definicja: chrzest w Duchu Świętym jest przemieniającym życie
doświadczeniem miłości Boga Ojca wlanej w serce przez Ducha Świętego i
otrzymanej poprzez poddanie się panowaniu Jezusa Chrystusa. Ożywia on
sakrament chrztu i bierzmowania, pogłębia komunię z Bogiem i współwierzącymi
chrześcijanami, roznieca ewangeliczny zapał i wyposaża człowieka w charyzmaty do
służby i misji.
Cechy charakterystyczne chrztu w Duchu Świętym to:
- nowa jakość życia wiary – nowa świadomość komunii, zjednoczenia z Bogiem Ojcem,
Synem i Duchem Świętym;
- chrzest w Duchu Świętym koresponduje blisko z tym co Święty Jan Paweł II opisuje
często jako spotkanie z żywym Chrystusem – doświadcza się Jezusa jako Zbawiciela i
Pana, który pełen łaski działa dziś w naszym życiu;
- spotkanie z Jezusem przynosi głęboką świadomość miłości Boga Ojca wlaną w nasze
serca przez Ducha Świętego;
- jest odkryciem mocy Ducha, który wiedzie nas do głębszej przebudowy i świętości
życia, pojawia się to w postaci na nowo odnalezionej siły, która pomaga przeciwstawić
się grzesznym skłonnościom, uzyskać wolność od nałogów lub zakorzenionych
schematów popychających nas do grzechu, uzdrawia relację zwłaszcza w małżeństwie i
rodzinie;
- pojawia się jako wrażliwość na podszepty Ducha Świętego i prowadzi do głębokiego
posłuszeństwa Panu;
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- wzrastanie w świętości staje się mniej kwestią własnych wysiłków, a coraz bardziej
efektem oddania się we władanie Ducha Świętego – pojawia się żywe doświadczenie
życia chrześcijańskiego uporządkowanego we wzajemnej miłości pod wpływem Ducha
Świętego.
I tak nasza wspólnota w maju 1998r. w Kaniach Helenowskich pierwszy raz przeżyła
chrzest w Duchu Świętym, było to bardzo mocne wydarzenie. Przebudziło nas do
ewangelizacji, zaangażowania się w misję Kościoła. 2 miesiące później na
tygodniowych rekolekcjach w Kaniach Helenowskich w lipcu odkryliśmy, że Jezus
powołuje nas do ewangelizacji w charyzmacie Oikos. Niektórzy z nas szczególnie ze
wspólnoty rodzinnej A pamiętają te rekolekcje, zachwyciliśmy się jak wspaniale Duch
Święty działa w nas i przez nas. Ile było radości i otwartości, entuzjazmu i
zaangażowania! Gdy dzisiaj prowadzimy już od 15 lat kurs Alpha to musze powiedzieć,
że to wszystko stało się za sprawą Ducha Świętego. To On spowodował, że wysłałem
chłopaka z naszej wspólnoty do Londynu na konferencję Alpha, był to Kajtek Guzy i od
tego się zaczęło. Potem wakacyjne przygotowania do pierwszego kursu Alpha i start w
akademiku w Alkatrasie. Gdy ewangelizujemy Duch Święty działa przez nas i jest to
działanie charyzmatyczne. Charyzmaty są to dary Ducha Świętego dla ewangelizacji –
Duch Święty działa przez nas.
Wszyscy potrzebujemy Ducha Świętego, jesteśmy uczniami Jezusa aby podążać drogą
wiary i być misjonarzami Boga dlatego wołamy dziś przyjdź Duchu Święty! Napełnij
serca nasze miłością! I wołamy tak codziennie.
Chrzest w Duchu Świętym to zanurzenie w ocean miłości Boga – to otwarcie na
Ducha Świętego, który ciebie pochwycił, twoje serce staje się świątynią Jego chwały,
wypełnione Jego miłością, która promieniuje w codzienności w czynach i słowach,
modlitwie i działaniu. Duch Święty przychodzi z mocą naszej słabości i bierze nas w
posiadanie, przemienia nas objawiając się w owocach Ducha Świętego. „Owocem zaś
ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie.” (Ga 5, 22-23) Duch Święty działa przez nas
nazywamy to działaniem charyzmatycznym. Duch Święty uświęca nas – tu realizuje się
w nas powołanie do świętości. Życie bez Ducha Świętego jest puste i zmarnowane. Gdy
Jan Paweł II przybył do Polski pierwszy raz w czerwcu 1979r. w wigilię zesłania Ducha
Świętego modlił się w Warszawie na placu Zwycięstwa: „Niech zstąpi Duch Twój,
niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Polska potrzebuje dziś
Ducha Świętego aby żyć żywą wiarą i dawać świadectwo w całej Europie i świecie, że
Jezus jest Panem i Królem. Europa potrzebuje dziś Ducha Świętego aby powrócić do
korzeni chrześcijańskich, nie zatracić się w pogaństwie i islamie. Świat potrzebuje
Ducha Świętego, tylu ludzi na świecie jeszcze nie zna Jezusa, tyle jest wojen,
konfliktów politycznych, niesprawiedliwości społecznej, głodujących ludzi,
doświadczających przemocy, wykluczonych. My sami potrzebujemy Ducha Świętego,
każdy z nas dlatego codzienna, poranna modlitwa, oddawanie się Duchowi Świętemu
jest naszą koniecznością – jeszcze raz powtarzam koniecznością. Przyjdź Duchu
Świętym napełnij serca wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
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Plan spotkania
1.Uwielbienie - modlitwa do Ducha Świętego – Duchu Święty wołam przyjdź…
Modlitwa w językach - odczytać Psalm 42
Jak łania pragnie wody ze strumieni…
- spontaniczne uwielbienie Jezusa
Dz 1,4-8 – przeczytać i chwila ciszy
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię…
2. Krótkie dzielenie: Podziel się doświadczeniem majówki we wspólnocie – Maryja,
która jest pełna Ducha Świętego i prowadzi nas do Jezusa, jak to się dokonuje w twoim
życiu.
Maryjo Matko mojego wezwania…
3. Słowo Boże Dz 2,1-4 albo Dz 4,23-31
Konferencja ks. Roman – odsłuchać
Pogłębienie – Opowiedz o twoim pierwszym doświadczeniu Ducha Świętego –
świadectwo.
4. Modlitwa: Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu… – spontaniczne dziękczynienie…
Ruah… - prośby,
Modlitwa wstawiennicza w intencji każdego o Ducha Świętego i Jego owoce;
przeczytać: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22n)
Ojcze nasz…
Jezu jedyny Pasterzu…
Benedykcja
OGŁOSZENIA:
Gdzie jesteś zapisany na rekolekcje? Czarna Góra czy Kanie Helenowskie?
1. Rekolekcje wakacyjne:
18.08-25.08 - rekolekcje w Kaniach Helenowskich dla 30+ ( 50 osób)
31.08-8.09 – Czarna Góra ( 150 osób)
Rekolekcje rodzinne:
23.06-30.06 Turno-Brzeźce (Rodziny D)
30.06-7.07 Porszewice (Rodziny A)
20.07-27.07 Porszewice (Rodziny C)
3.08-10.08 Turno-Brzeźce (Rodziny B)
Można zgłosić się jako opiekun dzieci
2. W SOBOTĘ 15 CZERWCA spotkanie całej wspólnoty W MOCY DUCHA
godz.12.00 Eucharystia… 15.00 Uwielbienie i modlitwa o wylanie Ducha
Świętego…
3. W niedzielę 16 czerwca ewangelizacja Warszawy…
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