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CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM  

Waldemar Korba OFMCap [c.d.] 

            Co może wnieść w moje życie owo drugie nawrócenie? Dotknięty łaską uświadomię sobie, 
że Bóg we mnie naprawdę mieszka. Zacznę odkrywać siebie jako umiłowane dziecko Ojca Nie-
bieskiego. Zwykle przychodzi wtedy świadomość, że potrzebuję zbawienia i chcę poddać swoje 
życie panowaniu Jezusa. W wylaniu się Ducha wszystko staje się łaską. On przejmuje inicjatywę 
w moim życiu. Mogę poznać nowy smak słowa Bożego, przestaje ono być martwą literą, a staje 
się żywym słowem. Kiedy w taki sposób przychodzi Duch Święty, uczy mnie prostej modlitwy, 
uwielbienia, umiłowania sakramentów, nowego zrozumienia spraw Bożych i ludzkich i wlewa 
przede wszystkim nowe zaufanie i nadzieję, o której mówił kard. Suenens. Ważnym owocem dzia-
łania Ducha Świętego jest szczególnie mocne doświadczenie Kościoła. Potrzebuję wspólnoty                    
i odczuwam jedność ze wszystkimi chrześcijanami. W związku z tym przychodzi również głębo-
kie przynaglenie do dawania świadectwa, do ewangelizacji i do działania na rzecz jedności. Z tym 
nowym odkryciem Kościoła wiąże się także odczucie i pragnienie jedności ze świętymi w chwale. 
Zmartwychwstanie umarłych i własne zmartwychwstanie w Chrystusie staje się realne, bliskie                  
i już w jakiś sposób zapoczątkowane, ustępuje zatem strach przed potępieniem.  
            Nowemu wylaniu Ducha Świętego mogą towarzyszyć i najczęściej towarzyszą charyzma-
ty. Człowiek, który otwiera się na Ducha Świętego, otwiera się również na dary (greckie cha-
rismata), które On chce dać dla wspólnego pożytku i dla posługi w Kościele i w świecie. Mogą to 
być charyzmaty bardzo zwyczajne, polegające na tym, że chrześcijanin napełniony Duchem Bo-
żym posiada różne umiejętności i wykonuje czynności, zajęcia, urzędy, posługi w sposób niezwy-
czajny, niejako przerastający tylko osobiste talenty i siły. Ale Duch Święty może udzielić również 
darów nadzwyczajnych, jak: charyzmat języków, proroctwa, rozeznawania duchów, uzdrawiania, 
czynienia cudów i wielu innych. Jak świadczy Pismo Święte, są to dary, dzięki którym wspólnota 
Ludu Bożego żyje i skutecznie ewangelizuje. Jeśli owoce wylania Ducha Świętego są dla osoby, 
która otwiera się na Jego działanie znakiem wzrostu ku osobistej świętości, to charyzmaty są dla 
budowania Kościoła. Doświadczenie pokazuje, że nie można tylko pragnąć owoców, odrzucając 
charyzmaty, bo prawdopodobnie ani jedno, ani drugie nie napotka właściwego gruntu w tym 
człowieku. Duch Boży jest bowiem ze swej istoty darem i nie sposób Go przyjąć tylko dla siebie, 
nie chcąc jednocześnie służyć innym.  
            W jaki sposób otworzyć się na ponowne wylanie Ducha Świętego? Nie ma na to sztyw-
nych reguł. Najczęściej, jako pomoc dla tych, którzy pragną chrztu w Duchu Świętym, przepro-
wadza się tzw. seminaria życia w Duchu Świętym albo seminaria wiary, których uwieńczeniem 
jest modlitwa braci z włożeniem rąk, co jest analogiczne do włożenia rąk rodziców chrzestnych 
podczas sakramentu chrztu. Innym razem jest to ten sam rodzaj modlitwy osób trzecich, ale bez 
wstępnego uczestnictwa w seminarium. Bywa jednak, i to nierzadko, że człowiek spontanicznie 
otwiera się na Ducha i przeżywa Jego przyjście.  
            Czy po wylaniu Ducha Świętego chrześcijanin staje się automatycznie lepszym, świętszym 
człowiekiem? Nie. Chrzest w Duchu Świętym raczej otwiera drogę do świętości, prowadzi do 
życia w Duchu Świętym, które dopiero stanowi o świętości chrześcijanina. Dzięki niemu świętość 
staje się realną perspektywą życia, nie odbiera się jej więcej jako nieosiągalnej dla przeciętnych 
ludzi. Jednakże te otwarte drzwi można w każdej chwili przed sobą zamknąć i zniweczyć wszyst-
ko. 
            Wylanie Ducha Świętego to wielka szansa dla każdego. Duch bowiem odnawia wszystko. 
Odkąd zstąpił w postaci ognistych języków na apostołów zgromadzonych na modlitwie z Maryją, 
Matką Jezusa, aby Kościół wyszedł z zamknięcia i w Jego mocy dawał świadectwo o swoim 
zmartwychwstałym Panu, zstępuje za każdym razem, ilekroć z powodu słabości czy prześladowań 
Kościół potrzebuje nowej mocy. Jak pokazuje doświadczenie, chrzest w Duchu przywraca lu-
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dziom utraconą nadzieję, małżonkom przywraca świeżą miłość, osobom konsekrowanym radość 
ze swego powołania, kapłani stają się gorliwymi pasterzami. Wszystko staje się nowe. 

Słowo Boże do medytacji 
− cz – Łk 9,11b-17 Rozmnożenie chleba 
− pt – Łk 1,39-56 Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję 
− so – Mk 11,27,33 Skąd pochodzi władza Jezusa 
− n – Łk 7,1-10 Uzdrowienie sługi setnika 
− pn – Mk 12,1-12 Przypowieść o dzierżawcach w winnicy 
− wt – Mk 12,13-17 Podatek należny Cezarowi 
− śr –  Mk 12,18-27 Zmartwychwstanie umarłych 

Intencje do modlitwy 
� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła. 
� O światło Ducha Świętego na czas wyboru nowego biskupa rzeszowskiego. 
� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę przed 

zniechęceniem.  
� O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin               

i bliskich. 
� O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji 

prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Funda-
cja Charismata, Seminarium Odnowy Wiary i inne). 

� O zgodny z wolą Boga wybór nowych liderów Wspólnoty  
� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Festiwal Wiary od 30 maja do 1 czerwca 2013 - szczegóły na ulotce. Festiwal Wiary 

jest dla nas czasem rekolekcji, dlatego prosimy, aby wszyscy członkowie Wspólnoty 
wzięli w nim udział: 

• 30 maja, godz. 19; park Sybiraków - koncert „Jednego Serca Jednego Ducha” 
z intronizacją figury Matki Bożej Rzeszowskiej wśród wykonawców                         
i uczestników koncertu 

• 31 maja, godz. 15; katecheza audiowizualna pt. "Witek o łasce".             
Gość - Witek Wilk z rodziną 

• 31 maja, godz. 19; koncert „New Life M” na rzeszowskim rynku 
• 31 maja, godz. 21.30-24.00; Bazylika oo. Bernardynów - Adoracja 

Najświętszego Sakramentu 
• 1 czerwca, godz. 10.00; ewangelizacja uliczna (spotykamy się pod Tesco -

obok stacji benzynowej - i wraz z innymi wspólnotami Odnowy 
ewangelizujemy miasto (kto nie może, idzie na adorację do Bazyliki od 10.00 
do 14.00); ewangelizacja uliczna kończy się w Bazylice około 14.00 adoracją 
Najświętszego Sakramentu i modlitwą uwielbienia 

• 1 czerwca, godz. 19; hala Podpromie - film, świadectwo, Adoracja 
Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie 

2. Rekolekcje weekendowe „Uzdrowienie wewnętrzne”; 14-16 czerwca, Krosno. 
Prowadzący o. Paweł Drobot. Opłata za uczestnictwo: 10 zł. lub 30 zł. z posiłkami 
(dwa obiady i kolacja). Zapisy u Wiesi – animatorki diakoni organizacyjnej.  

3. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku. Zamieszczamy 
tam wiele interesujących materiałów, Słowo Boże do rozważania na każdy dzień, 
opowiadania, świadectwa, informacje ze świata, a także rozmawiamy ze sobą. 
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