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CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM
Waldemar Korba OFMCap
Chrzest w Duchu Świętym – jak pokazuje doświadczenie – przywraca ludziom utraconą nadzieję, małżonkom świeżą miłość, osobom konsekrowanym radość ze swego
powołania. Dzięki niemu wszystko zostaje odnowione, a świętość staje się realną perJ 20,22 spektywą życia.

„Weźmijcie Ducha
Świętego”

Spotkania Wspólnoty
odbywają się we wtorki
17.00 Adoracja
Najświętszego Sakramentu
18.30 Msza Święta
19.00 spotkanie modlitewne w auli bł. Jana
Pawła II

Jeden z dziennikarzy zapytał kiedyś kard. L. J. Suenensa, jednego z ojców soboru
watykańskiego II: –Dlaczego Eminencja jest człowiekiem nadziei, mimo panującego dziś
zamętu? Kardynał, niewiele zastanawiając się, odpowiedział: – Ponieważ wierzę w Ducha
Świętego. Potem w swoim liście rozszerzył tę odpowiedź: „Jestem człowiekiem nadziei,
nie z ludzkich względów czy dzięki wrodzonemu optymizmowi, ale po prostu dlatego,
że wierzę, iż Duch Święty działa w Kościele i w świecie, czy świat o tym wie, czy nie.
Jestem człowiekiem nadziei, gdyż wierzę, iż Duch Święty jest zawsze Duchem Stworzycielem, który każdego ranka udziela temu, kto Go przyjmuje, nowej wolności, daje radość
i ufność. Jestem człowiekiem nadziei, gdyż wiem, że historia Kościoła to historia długa
i pełna cudów Ducha Świętego”.
To szczególne świadectwo nadziei, które daje kard. Suenens jest związane z tak
zwanym „chrztem w Duchu Świętym” albo „napełnieniem Duchem Świętym”, lub jeszcze
inaczej „ponownym wylaniem Ducha Świętego”. Terminy te, kojarzone zwykle z Odnową w Duchu Świętym, napełniają jeszcze wielu pewnym lękiem i nieufnością, jakby na
ich brzmienie zapalało się czerwone światło i pojawiał się znak ostrzegawczy: Niebezpieczne. Tymczasem chrzest w Duchu Świętym nie jest zarezerwowany dla jakiegoś jednego ruchu czy wspólnoty, ale należy do trwałego dziedzictwa Kościoła. Mówią o nim
Tertulian, św. Cyryl Jerozolimski, św. Bazyli Wielki, św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Jan
Chryzostom i wielu innych ojców i pisarzy wczesnochrześcijańskich.
Chrzest w Duchu Świętym jest integralną częścią wtajemniczenia chrześcijańskiego. Obecnie, kiedy zdecydowana większość z nas przyjęła sakrament chrztu w dzieciństwie, a i bierzmowanie traktowane jest jeszcze często jako przepustka do ślubu kościelnego, powstaje wielka potrzeba niejako „nadrobienia” tego wszystkiego, co wiązało
się w przeszłości i wiąże dzisiaj nierozerwalnie z przygotowaniem dorosłych do sakramentu chrztu. Sakrament chrztu (także bierzmowania i Eucharystii) jest przymierzem Boga z człowiekiem. Ze strony Boga to przymierze jest pełne, nawet jeśli Bóg zawiera je
z małym dzieckiem. Natomiast ze strony człowieka domaga się ono świadomej i wolnej
odpowiedzi, którą może dać dorosły człowiek.
Chrzest w Duchu Świętym jest w istocie takim wydarzeniem w życiu chrześcijanina, w którym ten świadomie otwiera się na Ducha Świętego, a Duch Święty uaktywnia
łaskę sakramentu chrztu i bierzmowania, by mogła rodzić owoce. Powoduje zdecydowaną
przemianę człowieka, jakby chodziło o nowe narodzenie. Niektórzy nawet liczą dni i lata
swojego życia od momentu tego wydarzenia. Niekiedy nazwa się go drugim nawróceniem, które rodzi dojrzałe owoce wiary i życia chrześcijańskiego.
c.d. w następnym biuletynie

Odpowiedzialni za
Wspólnotę
o. Wiktor Tokarski OFM
pasterz
tel. 17.853.34.95 w. 125
Barbara K.
lider
Wiesława M.
v-ce lider
Jacek F.
v-ce lider

Animatorzy Diakonii
Barbara K.
diakonia adoracyjna
Marta F.
diakonia prorocka
Jacek F.
diakonia modlitwy wstawienniczej i uwolnienia
Agnieszka R.
diakonia nauczania
Jolanta S.
diakonia uwielbienia
Barbara S.
diakonia miłosierdzia
Anna O.
diakonia wprowadzająca
dla kobiet
Paweł K.
diakonia wprowadzająca
dla mężczyzn
Wiesława M.
diakonia organizacyjna
Daniel Ch.
diakonia porządkowa
Marta F.
Diakonia medialna
Dane fundacji:
Fundacja Charismata
im. św. Pawła Apostoła
ul. Sokoła 8
35-010 Rzeszów

Słowo Boże do medytacji
−
−
−
−
−
−

cz – J 17,20-26 Aby stanowili jedno
pt – J 21,15-19 Piotr pasterzem Kościoła
so – J 21,20-25 Zakończenie Ewangelii św. Jana
n – J 20,19-23 Jezus daje Ducha Świętego
pn – J 2,1-11 Wesele w Kanie Galilejskiej
wt – Mk 9,30-37 Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory

Intencje do modlitwy
W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne 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,
Fundacja 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. W dniach od 19 do 26 maja w Bazylice OO. Bernardynów odbywać się będą
Jubileuszowe Misje Święte. Są na nie zaproszeni członkowie wszystkich grup
i wspólnot działających przy klasztorze, a więc i nasza Wspólnota. Program misji
jest dostępny na ulotkach i stronie www.bernardyni.rzeszow.pl. W związku z tym
dnia 21 maja nie będzie spotkania Wspólnoty.
2. Katecheza audiowizualna; 31 maja, godz. 15:00; gość – Witek Wilk.
3. W dniach 31 maja i 1 czerwca w Bazylice będziemy organizować kolejną akcję
ewangelizacyjną.
Bardzo
prosimy wszystkich
członków Wspólnoty
o zaangażowanie się w tą akcję, udział i pomoc w posłudze. Szczegóły podamy już
wkrótce.
4. 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.
5. 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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pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280
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