
12 listopada 2013 BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK VI, NUMER 252

„Ja was chrzczę wodą; lecz 
idzie mocniejszy ode mnie 
(…). On chrzcić was będzie 
Duchem Świętym i ogniem.”

Łk 3,16
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CHRZEST. AKTUALIZACJA (fragmenty)

Marcin Jakimowicz
Wiosną 1966 r. dwaj wykładowcy Uniwersytetu Duquesne w Pittsburghu, niezadowoleni ze swo-
jego dotychczasowego życia chrześcijańskiego, postanowili rozpocząć duchowe poszukiwania, by 
ożywić swą wiarę - opowiada ks. Andrzej Grefkowicz. 
W połowie lutego 1967 r. wraz z grupą studentów postanowili odbyć rekolekcje prowadzące do 
ożywienia wiary. Rozważania były oparte na czterech pierwszych rozdziałach Dziejów Apostol-
skich. W sobotni wieczór wielu z obecnych doświadczyło zjawiska, które wkrótce zostało uznane 
za centralne doświadczenie Odnowy, a które zaczęto nazywać chrztem w Duchu Świętym. W nie-
spełna 7 lat później, w czerwcu 1974 r., międzynarodowa konferencja na temat Odnowy Chary-
zmatycznej w Kościele katolickim zgromadziła ok. 30 tys. uczestników, wśród których znalazło 
się 19 biskupów (m.in. kard. Leo Suenens), 700 księży oraz wielu zakonników i zakonnic. 
– Doświadczenie to może być przeżywane na wiele sposobów - przekonuje ks. Jan Reczek, kra-
kowski rekolekcjonista, w świetnej książce "Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch". Amerykań-
scy studenci upraszający w 1967 roku wylania Ducha Świętego doznali głębokiego spocznienia i 
niezwykłej radości. Świadectwo jeszcze innego przeżycia dał bp Bronisław Dembowski, który, 
kiedy był  młodzieńcem,  idąc pośród pól,  został ogarnięty  wielką  radością  z obecności  Bożej. 
Chciał śpiewać, ale nie wiedział jak, więc wykrzykiwał dowolne zgłoski, używając melodii prefa-
cji, którą znał z kościoła. Dopiero po latach zrozumiał, że to była chwila chrztu w Duchu Świę-
tym. Towarzyszące łasce przeżycie może być różne. Widać to także w czasie nabożeństw (w żar-
gonie grup tzw. modlitwa o wylanie), gdzie jedni śpiewają, inni milczą, jedni są uśmiechnięci, inni 
skupieni, ale w sercu mają radość... – a wszystkich jednoczy to ożywienie łaski, które nazywamy 
chrztem w Duchu Świętym. Nie trzeba tego oddzielać od łaski chrztu sakramentalnego. Jest to na-
wiązanie do tamtej chwili, jakby rozciągnięcie jej na inne jeszcze momenty.
Czy modlitwa o wylanie jest do zbawienia koniecznie potrzebna? - prowokuję s. Bognę Młynarz, 
doktora teologii duchowości, wikarię generalną sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 
- Działanie Ducha Świętego w człowieku jest do zbawienia koniecznie potrzebne, bo "kto nie ma 
Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy" (Rz 8,9). W jaki zaś sposób otwieramy się na to 
działanie, jest sprawą drugorzędną. Każdy ochrzczony i bierzmowany katolik posiada wszelkie 
potrzebne charyzmaty. Ale nie każdy umie z tego "wyposażenia" korzystać. Idealna byłaby sytu-
acja, gdyby moment udzielania sakramentów był chwilą świadomego i pełnego otwarcia się na 
moc Ducha Świętego. Jednak większość z nas przeżywa to trochę "na raty", tzn. w ciągu swojego 
życia, w miarę rosnącej duchowej świadomości modlimy się o to, żeby Duch Boży w nas działał. 
Modlitwa o wylanie, która zazwyczaj ma miejsce na zakończenie seminariów Odnowy, jest jedy-
nie jedną z form takiej prośby. Równie dobrze może to być prywatnie odprawiona nowenna do 
Ducha Świętego. Tak było w moim przypadku. Skuteczność tej modlitwy nie zależy od formy, ale 
od pragnienia i dyspozycyjności osoby, która chce poddać się działaniu Ducha Świętego. Określa-
nie czasu działania Pana Boga jest dość zabawne, bo Bóg jest poza czasem. Modlitwa jest nam po-
trzebna nie po to, by "wymóc" na Bogu udzielenie tego czy innego daru, ale by stać się podatnym 
narzędziem w Jego ręku w dziele zbawienia świata. (...) 
Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam 
przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie (Łk 12,49-50). Pełne tęsknoty wołanie Jezusa jest 
kluczem do zrozumienia modlitwy o wylanie. Chrystus na jednym oddechu opowiada o dwu rze-
czywistościach: o chrzcie i rzuceniu na ziemię ognia. W czasie sakramentu chrztu zaczyna płonąć 
w nas Jego ogień. Lata mijają, a żar przygasa. Do tego stopnia, że po latach mamy wrażenie, że 
zaczyna się ledwo tlić. Modlitwa o wylanie Ducha jest prośbą o wiatr, który na nowo roznieci pło-
mienie. Często (nie zawsze!) towarzyszy jej obdarowanie charyzmatami, które Bóg "aktywuje" w 
nas po to, abyśmy służyli wspólnocie Kościoła. Pamiętam smutną twarz znajomego, który rzucił 
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przed laty z rezygnacją: "Miałem modlitwę o wylanie. I nic" (czytaj: kolega nie zaczął śpiewać ję-
zykami  i  sypać  jak z rękawa proroctwami).  Czy ta modlitwa rzeczywiście musi  się  jakoś  ze-
wnętrznie objawić? - Ten smutek wynika z niespełnionych oczekiwań, a te zaś z nieporozumień, 
które narosły wokół tej modlitwy - wyjaśnia s. Młynarz. - Jej istotą i motywem jest gorące pra-
gnienie, by poddać  się  pod działanie i prowadzenie Ducha Bożego. Czyli  dążenie do sytuacji, 
w której On rządzi i kieruje, a my dajemy się prowadzić i stajemy się narzędziami Jego działania. 
Im bardziej jesteśmy dyspozycyjni, tym bardziej otwarci na Jego moc.

Pełna wersja artykułu: http://gosc.pl/doc/1766902.Chrzest-Aktualizacja

Słowo Boże do medytacji
− śr – Łk 17,11-19 Niewdzięczność uzdrowionych z trądu
− cz – Łk 17,20-25 Królestwo Boże jest wśród nas
− pt – Łk 17,26-37 Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie
− so – Łk 18,1-8 Wytrwałość w modlitwie
− n – Łk 21,5-19 Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców
− pn – Łk 18,35-43 Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem
− wt – Łk 19,1-10 Nawrócenie Zacheusza

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

do  prowadzenia  Kościoła,  o  zdrowie  i  błogosławieństwo  Boże  dla  Benedykta  XVI 
i ks. bpa Jana.

� W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. O moc Du-
cha Świętego i światłe oczy serca.

� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę przed znie-
chęceniem. 

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

� O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji pro-
wadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, cykl „Książka 
warta spotkania”, Fundacja Charismata, Seminarium Odnowy Wiary „Jesień ducha? Nie 
u nas!” i inne).

� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
� W intencji Kursu Animacji Modlitwy Charyzmatycznej - o dobre owoce i błogosławień-

stwo dla uczestników i prowadzących.
� W intencji organizacji wspólnotowej pielgrzymki do Włoch.
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 17.
2. Piątek  jest  dla  nas  dniem postu  w intencji  seminarium. Prosimy  o  przyłączenie  się  do  postu. 

Przypominamy też o codziennej modlitwie Litanią do Najdroższej Krwi Chrystusa w tej intencji.
3. Roczne studium: Lider Szkoły Nowej  Ewangelizacji  w Warszawie - możliwość  zapisów do 15 

listopada - opłata 500 zł. Szczegóły u Marty - tel. 601 96 90 23
4. Dnia 13 listopada będzie Chrzest w Duchu Świętym w ramach Seminarium Odnowy Wiary.
5. Dnia 20 listopada będzie zakończenie Seminarium Odnowy Wiary.  Prosimy o włączenie się w 

przygotowanie agapy. Potrzebne będą ciasta, owoce i napoje oraz pomoc przy ułożeniu stołów, 
żywności.  Na  agapie  spodziewamy  się  500  osób.  Zgłoszenia  do  Wiesi  -  animatorki  diakonii 
organizacyjnej. Tel. 662-37-27-23.

6. Kurs Animacji  Modlitwy Charyzmatycznej  w Domu Rekolekcyjnym TABOR w dniach 29, 30 
listopada  i  1  grudnia  2013,  cena  120  zł.  Kurs  należy  traktować  jako  obowiązkowy  element 
formacyjny naszej Wspólnoty dla wszystkich członków, którzy ukończyli seminarium.

7. W dniach 25 kwiecień - 3 maj 2014 pielgrzymka do Włoch. Koszt 1890 zł. plus 30 euro. Szczegóły 
w programie. Zapisy u Wiesi do 15 grudnia. Zaliczka 500 zł.

8. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku. 

� pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280�
� e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com � www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl �


