TYDZIEŃ PIĄTY

WPROWADZENIE DO NOWEGO WYLANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO

Chrzest w Duchu Świętym. Najbliższe siedem dni to czas przygotowania na nowe wylanie Ducha Świętego. To nowe wylanie Ducha, o które
będziemy się modlić przez te dni, jest często nazywane „chrztem w Duchu Świętym”. Nazwa ta, choć nie jest zła, jednak wprowadza w błąd.
Tak zwany chrzest w Duchu Świętym nie jest tym samym, czym sakrament chrztu. Sakrament jest widocznym znakiem przepływu łaski.
Chrzest w Duchu Świętym to odpowiedź Boga na naszą modlitwę.
Grupa ludzi modli się za ciebie, nad tobą lub też, jeśli przeżywasz to
seminarium indywidualnie, sam prosisz Maryję Dziewicę, by modliła
się nad tobą. Bóg odpowiada na modlitwę chrzcząc cię Duchem Świętym, wypełniając twe serce swoim Duchem.
Przez najbliższe siedem dni będziemy się właśnie modlić o chrzest
w Duchu Święty.
Modlitwa w językach. Jednym z najczęstszych owoców modlitwy
o chrzest w Duchu Świętym jest dar modlitwy w językach, czyli mówienia lub śpiewu w językach podczas modlitwy. Jednak, szczególnie
katolicy i czasami również protestanci, otrzymują ten dar nie w momencie chrztu w Duchu Świętym. Dar ten można otrzymać przed
modlitwą o chrzest, w trakcie modlitwy lub w jakiś czas później.
Dzisiaj możemy modlić się za tych, którzy nie mają jeszcze daru
modlitwy językami. Jeśli otrzymasz ten dar dzisiaj – dobrze, jeśli nie, to
znaczy, że Bóg obdarzy cię nim w innym wybranym przez siebie czasie.
Czy jest to dar biblijny? Dar języków jest wspomniany w kilku miejscach Dziejów Apostolskich. Na jego temat możesz również przeczytać
w Pierwszym Liście do Koryntian, rozdziałach 12 i 14. W Liście tym
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Autor mówi nie o modlitwie językami, ale o proroctwie w językach,
które jest innym darem i wymaga przetłumaczenia proroctwa wypowiedzianego w językach. Święty Paweł wspomina o modlitwie językami, gdy zachęca Efezjan (5,19) i Kolosan (3,16), by śpiewali psalmy
i hymny, i pieśni pełne ducha. Pieśni pełne ducha to właśnie śpiew
w językach.
Czym jest modlitwa w językach? Przede wszystkim zazwyczaj nie
jest to modlitwa w jakimś konkretnym, znanym lub nieznanym, języku. Modlitwa językami nie ma struktury lingwistycznej, która cechuje
wszystkie ludzkie języki. W rzeczywistości jest to „gaworzenie” sylabami, które nic nie znaczą. Wypowiadane lub wyśpiewane sylaby nie
oznaczają słów, myśli, ani pojęć, jak to ma miejsce w normalnej mowie.
Modlitwa w językach jest gaworzeniem dziecka. Dziecko przekazuje
wiadomość, ale nie za pomocą słów czy pojęć.
Modlitwa w językach nie jest modlitwą pojęciową, jest modlitwą
bez słów, bez idei, bez pojęć, bez konkretnych myśli. Jest ona modlitwą
kontemplacyjną; jest kontemplacją słowną, wokalną.
Dlaczego mam się modlić w językach, jeżeli mogę się modlić w normalnym języku, który ma sens, znaczenie? Właśnie dlatego, że jest to
modlitwa kontemplacyjna; jest to wyższa forma modlitwy niż modlitwa słowami i pojęciami. Kontemplacja jest bardziej owocna, efektywna, intensywniejsza i ogólnie lepsza od modlitwy słowami. Bardziej
raduje ona również Boga.
Modlitwa językami jest aktem ludzkim, a nie mową lub śpiewem
w ekstazie. To ty decydujesz czy chcesz się modlić, ty się modlisz i ty
możesz przerwać modlitwę, kiedy zechcesz. Duch modli się w tobie
i ty modlisz się także. Jeżeli oczekujesz na „interwencję” z nieba, po
której zaczniesz modlić się językami, to prawdopodobnie nigdy to
nie nastąpi.
W grupie animator modli się głośno za każdego o nowe wylanie daru
modlitwy w językach. Następnie grupa może wspólnie zaśpiewać prosty hymn, na przykład osiem razy „Alleluja”, i ciągnąc dłużej ostatnią
sylabę „a” w słowie „alleluja” próbować zacząć modlitwę w językach.
Czasami, na początku, trzeba zaśpiewać kilka sylab „bez sensu”, aby
się otworzyć, by potem modlitwa mogła z nas płynąć. Ważne jest, by
śpiewać melodyjnie, nie krzyczeć i nie jęczeć.
Teraz możemy modlić się językami. Maryjo, nasza Matko, Ty modliłaś się z Apostołami w Wieczerniku podczas Pięćdziesiątnicy. Módl się
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teraz za tych spośród nas, którzy nie mają jeszcze tego daru, a pragną
go otrzymać.
Jeśli jesteś sam klęknij, wstań, lub usiądź i gdy jesteś gotowy, proś
Maryję, by modliła się z Tobą o dar modlitwy w językach. Potem proś
Jezusa o ten dar. Patrząc na Jezusa oczami wiary, otwórz usta, otwórz
się śpiewając lub wypowiadając kilka sylab i pozwól, by modlitwa
płynęła.
Po jakimś czasie możesz stwierdzić, że to tylko twoja wyobraźnia
i że wydajesz śmieszne dźwięki. Jeżeli wypowiadasz śmieszne dźwięki
do Jezusa, to właśnie jest to modlitwa w językach. Módl się dalej.
Czy modliłeś się w językach? Jeżeli tak, to dobrze, jeżeli nie, stanie
się to innym razem. W jaki sposób używać tego daru? Nie w grupie.
Głównym celem modlitwy językami jest ułatwienie nam naszej modlitwy osobistej. Celem drugorzędnym jest modlitwa w grupie.
Jeżeli otrzymasz lub masz dar modlitwy w językach, używaj go
każdego dnia. Możesz rozpocząć modlitwę osobistą od modlitwy
językami śpiewając półgłosem lub modląc się w ciszy. Ułatwi ci to
stanięcie w obecności Boga. Możesz jej używać jadąc samochodem,
spacerując, czy sprzątając. Módl się w ten sposób przynajmniej przez
chwilę w ciągu każdego dnia. Możesz modlić się w językach wielbiąc
Boga, w jakiejś konkretnej intencji lub po prostu trwając na modlitwie.
Używaj tego daru. Dary są po to, by je używać.
Dzień pierwszy
Jezus przyjmuje chrzest w Duchu Świętym
Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie. Otaczają
cię swoją miłością i pragną ci pomóc. W modlitwie uświadom sobie
Ich obecność.
Pismo Święte: Przeczytaj tekst Ewangelii Mt 3, 21-22
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy
się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci
cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
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Łaska, której pragnę. Proś Maryję, która jest teraz obecna przy tobie,
by modliła się za ciebie o łaskę lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go
bardziej kochać i wierniej naśladować oraz o łaskę otwarcia na Ducha
Świętego, gdy za kilka dni będziesz prosił o chrzest w Duchu Świętym.
Proś Jezusa o tę samą łaskę.
Punkty do modlitwy.
1. Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica. W tym
fragmencie Jezus otwarcie i publicznie otrzymuje nowe wylanie
Ducha Świętego. Czy Jezus nie miał Ducha Świętego od zawsze?
Oczywiście, że miał. Jezus był i jest Bogiem, jedynym Bogiem
wraz z Ojcem i Duchem Świętym, ale w swym ludzkim wcieleniu wzrastał w latach, łasce i mądrości. W tym fragmencie Jezus,
jako człowiek, otrzymuje nową i przemieniającą Go łaskę, która jest
niezbędna dla wypełnienia Jego powołania, Jego służby, by mógł
odpowiedzieć na wołanie Ojca.
2. Z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie. Jezus jest obrazem, odbiciem Ojca. On zawsze widzi
Ojca i zawsze wypełnia Jego wolę, czyni to, czego Ojciec pragnie.
3. Duch Święty zstępuje na Jezusa w formie cielesnej jako gołębica. Od
czasu chrztu Jezusa gołębica stała się symbolem Ducha Świętego.
Gołębica jest wolna, leci tam, gdzie chce, oznacza również pokój.
Duch Jezusa i Ojca – Duch Święty mieszka teraz w moim sercu,
uwalnia mnie od moich najgorszych przyzwyczajeń, daje mi wolność, bym mógł kochać, wlewa pokój do najgłębszych pokładów
mego serca i buduje moją bezpośrednią relację z tymi, których sam
jednoczy – z Jezusem i Ojcem.
Modlitwa końcowa. Maryjo, moja Matko, pomóż mi lepiej poznać
Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej Go naśladować.
Panie Jezu, Ty otrzymałeś chrzest w Duchu Świętym. Wlej teraz
swego Ducha do mego serca i wylej Go na mnie wkrótce, w Tobie
wiadomym czasie, bym mocniej zjednoczył się z Tobą. Amen.
Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.
Jezu, spraw, bym lepiej Cię poznał.
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Dzień drugi
Jezus zsyła Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy
Stań w obecności Boga. Maryja jest teraz przy tobie, kocha cię i pragnie ci pomóc. Jezus jest teraz przy tobie, patrzy na ciebie z miłością.
W modlitwie uświadom sobie Ich obecność.
Pismo Święte: Przeczytaj następujący tekst z Pisma Świętego Dz 2, 1-4
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum,
jakby uderzenie gwałtownego wichru, 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.
Łaska, której pragnę. Proś Maryję i Jezusa o łaskę lepszego poznania
Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać i wierniej naśladować oraz o łaskę
otwarcia na Ducha Świętego, gdy za kilka dni będziesz prosił o chrzest
w Duchu Świętym. Proś też jeszcze raz Jezusa o tę łaskę.
Punkty do modlitwy.
1. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy... Duch Święty nie
zstąpił w dniu przypadkowym, ale w szczególnym dniu święta religijnego. Bóg traktuje czas święta jako czas szczególnej łaski. Dzień,
w którym będziesz modlił się o nowe wylanie Ducha Świętego
jest także czasem szczególnym. Takim czasem jest również twoje
uwielbienie w kościele. Podobnie czas spędzony z Bogiem każdego
dnia jest czasem szczególnej łaski.
2. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego
wichru. Podczas chrztu Jezusa Duch Święty przychodzi jako gołębica. Teraz Jezus posyła Ducha, a Jego symbolem jest tym razem
gwałtowny wicher. Duch Święty jest potężny i tak, jak wiatr wieje
tam, gdzie chce. Duch Święty daje siłę do budowania bliższej relacji
z Jezusem, do modlitwy, do miłości, do unikania grzechu i służenia
Bogu.
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3. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Co to znaczy być
napełnionym Duchem Świętym? To znaczy otrzymać nowe dary,
szczególnie dar służby i dawania świadectwa Bogu słowem, czynem
i życiem.
Przed Pięćdziesiątnicą uczniowie widzieli zmartwychwstałego Jezusa
wiele razy. Wierzyli w Niego, kochali Go, ale jeszcze nie otrzymali
Ducha mocy z wysoka, którego przyjście Jezus zapowiedział. Uczniowie ukryli się z obawy przed Żydami w Wieczerniku i właśnie wtedy
przyszedł Duch Święty ze swoją siłą. Uczniowie stali się innymi ludźmi,
czynili cuda, uzdrawiali chorych, wyrzucali złe duchy, głosili Dobrą
Nowinę i dawali świadectwo Bogu swoim życiem. Moc miłości Ducha
Świętego przemieniła ich życie.
Modlitwa końcowa. Maryjo, moja Matko, pomóż mi lepiej poznać
Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej naśladować.
Panie Jezu, Ty zesłałeś Duchu Świętego podczas Pięćdziesiątnicy.
Wlej teraz swego Ducha do mego serca i wylej Go na mnie wkrótce
w Tobie wiadomym czasie, bym mocniej zjednoczył się z Tobą i bym
przez Ducha otrzymał siłę do służenia Tobie i świadczenia o Tobie
moim życiem. Amen.
Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.
Jezu, daj mi więcej Twego Ducha miłości.
Dzień trzeci
Kim jest Duch Święty?
Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie i patrzą na
ciebie z miłością. W modlitwie uświadom sobie Ich obecność.
Pismo Święte: Przeczytaj tekst z Pisma Świętego J 14, 15-17. Jezus
powiedział podczas ostatniej wieczerzy:
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś
bedę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na
zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ
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Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa
i w was będzie.
Łaska, której pragnę. Proś, przez wstawiennictwo Maryi, o łaskę
lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać i wierniej
naśladować. Proś też o łaskę głębszego docenienia obecności Ducha
Świętego, który buduje twoją relację z Jezusem i jednoczy cię z Nim
oraz o łaskę oczekiwania na przyjście Ducha za kilka dni, gdy będziesz
się modlił o Jego nowe wylanie.
Punkty do modlitwy.
1. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami
był na zawsze. Pocieszyciel to ten, który wspiera, broni, ochrania,
prowadzi, a szczególnie ten, który błaga w sprawach innych ludzi.
Jezus jest moim Pocieszycielem. On zapewnia mnie, że inny Pocieszyciel jest również ze mną i że wkrótce na nowo przyjdzie do
mnie. On u was przebywa i w was będzie.
2. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie
widzi ani nie zna. Słowo „świat” ma tutaj negatywne znaczenie
i oznacza świat grzechu, świat, któy odwrócił się od Boga, któy
odrzucił Jezusa, kiedy przyszedł i nadal Go odrzuca i ignoruje.
Pragniemy uniknąć tego świata grzechu, gdyż oddala nas on od
Boga. Ten świat nas kusi, to jego mamy na myśli, mówiąc, że pokusa
pochodzi ze świata, z ciała i od szatana. Ten świat odrzucamy wraz
z grzechem i szatanem, byśmy mogli znać Jezusa i by Jego Duch
mógł w nas żyć.
3. Duch Święty jest Duchem Prawdy i naszym Pocieszycielem. Jest
też przede wszystkim mocą Bożej miłości. Anioł powiedział Maryi: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Jest
to typowy żydowski paralelizm. Oznacza to, że „Duch Święty” jest
„mocą Najwyższego”. Jezus chodził w mocy Ducha Świętego. On też
powiedział uczniom, by pozostali w mieście, aż będą przyobleczeni
mocą z wysoka. Duch Świety daje mi siłę, i da mi jej jeszcze więcej,
bym lepiej poznał Jezusa, bym kochał Go i innych mocniej, wierniej
Go naśladował i służył Mu lepiej służąc moim braciom i siostrom.
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Modlitwa końcowa. Maryjo, moja Matko, pomóż mi lepiej poznać
Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej Go naśladować.
Panie Jezu, Ty zesłałeś Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy.
Wlej teraz swego Ducha do mego serca i wylej Go na mnie wkrótce
w Tobie wiadomym czasie. Amen.
Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.
Jezu, spraw, bym lepiej Cię poznał.
Dzień czwarty
Co czyni Duch Święty?
Stań w obecności Boga. Przez Ducha Świętego Jezus jest obecny przy
tobie. Stań w Jego obecności. Proś Maryję, by pomogła ci modlić się
podczas czasu spędzonego z Panem Jezusem.
Pismo Święte: Przeczytaj tekst z Pisma Świętego Rz 5,5
A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.
Łaska, której pragnę. Proś, przez wstawiennictwo Maryi, o łaskę
lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać i wierniej
naśladować. Proś też o łaskę głębszego docenienia obecności Ducha
Świętego, który buduje twoją relację z Jezusem i jednoczy cię z Nim
oraz o łaskę oczekiwania na przyjście Ducha za kilka dni, gdy będziesz
się modlił o Jego nowe wylanie.
Punkty do modlitwy.
1. Kim jest Duch Święty? Ojciec kocha Jezusa, Jezus kocha Ojca.
Miłość pomiędzy nimi jest nieskończenie mocna, tak mocna, że
jest Boską Osobą – Duchem Świętym. On jest Miłością, wzajemną
miłością pomiędzy Ojcem i Jezusem. Jest relacją pomiędzy dwiema
Osobami i jest również Osobą. Jest Bogiem. Ojciec, Jezus i Duch
Święty są Bogiem i pozostają w nieskończenie bliskiej unii miłości.
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2. Duch Święty mieszka w moim sercu, kiedy jestem w stanie łaski.
Zmiana lub zmiany we mnie pod wpływem obecności Ducha Świętego w moim sercu nazywamy łaską uświęcającą, która pomaga mi
być w konkretnych sytuacjach mojego życia i łaską uzdrawiającą,
która leczy mnie na wiele sposobów.
3. Co czyni Duch Święty? Działa we mnie. Jest sprawcą łaski działającej we mnie. I co najważniejsze, buduje moją bezpośrednią relację
z Ojcem i Jezusem, gdyż jest On relacją miłości pomiędzy Nimi.
Modlitwa końcowa. Maryjo, moja Matko, pomóż mi lepiej poznać
Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej Go naśladować.
Panie Jezu, Ty zesłałeś Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy.
Wlej teraz swego Ducha do mego serca i wylej Go na mnie wkrótce
w Tobie wiadomym czasie, bym mocniej zjednoczył się z Tobą i bym
przez Ducha otrzymał siłę do służenia Tobie i świadczenia o Tobie
moim życiem. Amen.
Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.
Panie Jezu, napełnij mnie Duchem miłości.
Dzień piąty
Maryja i Duch Święty
Stań w obecności Boga. Maryja jest obecna przy tobie. Jezus także
jest obecny. Podziękuj Im i rozpocznij swoją modlitwę.
Pismo Święte: Przeczytaj następujący tekst z Pisma Świętego J 14,16
Jezus powiedział: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da
wam, aby z wami był na zawsze”.
Łaska, której pragnę. Proś, przez wstawiennictwo Maryi, o łaskę
lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać i wierniej
naśladować. Proś też o łaskę głębszego docenienia obecności Ducha
Świętego, który buduje twoją relację z Jezusem i jednoczy cię z Nim
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oraz o łaskę oczekiwania na przyjście Ducha za kilka dni, gdy będziesz
się modlił o Jego nowe wylanie.
Punkty do modlitwy.
1. Czasami modlimy się do Maryi jako „Pocieszycielki pełnej łaski”.
Kościół w liturgii często używa słów i zdań z Pisma Świętego w stosunku do ludzi lub sytuacji innych niż te, które są opisane w Piśmie
Świętym. Zgodnie z tą tradycją możemy odnieść słowa Jezusa do
Maryi. Jezus mówi, że daje nam swoją Matkę, dla mnie i dla Ciebie,
Pocieszycielkę, która nas broni, wspiera, ochrania, prowadzi i błaga
w naszej sprawie.
2. W Ewangelii świętego Jana pojawia się też często słowo „Paraklet”.
Oznacza ono również tego, który pociesza. Duch Święty jest naszym
pocieszeniem, On nas pociesza. Tak samo czyni Maryja.
3. Maryja przynosi Ducha Świętego, jest kanałem, przekaźnikiem dla
Ducha Świętego. Kiedy, będąc w stanie błogosławionym, odwiedza
swoją kuzynkę, przynosi Ducha Świętego Elżbiecie i nienarodzonemu Janowi Chrzcicielowi. Jest to przykład tego, co Maryja robi
dla każdego z nas.
Modlitwa końcowa. Maryjo, moja Matko, pomóż mi lepiej poznać
Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej Go naśladować.
Panie Jezu, Ty zesłałeś Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy.
Wlej teraz swego Ducha do mego serca i wylej Go na mnie wkrótce
w Tobie wiadomym czasie, bym mocniej zjednoczył się z Tobą i bym
przez Ducha otrzymał siłę do służenia Tobie i świadczenia o Tobie
moim życiem. Amen.
Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.
Maryjo, módl się za mnie, prowadź mnie do Jezusa.
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Dzień szósty
Czym jest chrzest w Duchu Świętym?
Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są obecni przy tobie. Podziękuj
Im i rozpocznij swoją modlitwę.
Pismo Święte: Przeczytaj następujący tekst z Pisma Świętego Dz 8,1416
Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła
słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za
nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze
nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
Łaska, której pragnę. Proś, przez wstawiennictwo Maryi, o łaskę
lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać i wierniej
naśladować. Proś też o łaskę głębszego docenienia obecności Ducha
Świętego, który buduje Twoją relację z Jezusem i jednoczy cię z Nim
oraz o łaskę oczekiwania na przyjście Ducha za kilka dni, gdy będziesz
się modlił o Jego nowe wylanie.
Punkty do modlitwy.
1. Czym jest wylanie Ducha Świętego? Święty Tomasz z Akwinu pisząc o działaniu Ducha Świętego w nas, mówił, że gdy jesteśmy
w stanie łaski uświęcającej, Duch Święty jest ciągle zsyłany nam
przez Jezusa i Ojca. Jednak kilka razy w życiu: raz, dwa lub trzy,
możemy otrzymać szczególne wylanie Ducha Świętego, które nas
przemienia i na stałe zmienia nasze życie. Takie doświadczenie św.
Tomasz nazwał nowym wylaniem Ducha Świętego.
2. Dzisiaj nazywamy to wydarzenie chrztem w Duchu Świętym. Oczywiście słowo „chrzest” symbolizuje przede wszystkim sakrament
chrztu. Jednak przez analogię może też dotyczyć innej rzeczywistości. Na przykład Jezus mówił uczniom o chrzcie, który ma przyjąć,
mając na myśli śmierć na krzyżu; mówił też o „chrzcie ogniem”.
W ten sposób możemy mówić o „chrzcie w Duchu Świętym”.
3. Jesteś w stanie łaski. Otrzymałeś już sakrament chrztu świętego,
prawdopodobnie otrzymałeś także sakrament bierzmowania.
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Chrzest w Duchu Świętym uwolni w tobie to, co już otrzymałeś, rozpali na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie (2 Tm 1,6).
Za dzień lub dwa będziemy modlić się o chrzest w Duchu Świętym. Tak
jak Apostołowie wraz z Maryją, Matką Jezusa, czekali w Wieczerniku
na zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, tak i my będziemy
w tym tygodniu czekać „w wieczerniku” naszej codziennej modlitwy,
aby przyjąć modlitwę o chrzest w Duchu Świętym.
Modlitwa końcowa. Maryjo, moja Matko, pomóż mi lepiej poznać
Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej Go naśladować.
Panie Jezu, Ty zesłałeś Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy.
Wlej teraz swego Ducha do mego serca i wylej Go na mnie wkrótce
w Tobie wiadomym czasie, bym mocniej zjednoczył się z Tobą i bym
przez Ducha otrzymał siłę do służenia Tobie i świadczenia o Tobie
moim życiem. Amen.
Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.
Dziękuję Ci, Jezu, za Twoje plany wobec mnie.
Dzień siódmy
Czego można oczekiwać po chrzcie w Duchu Świętym?
Stań w obecności Boga. Podziękuj Jezusowi i Maryi za Ich obecność
przy tobie. Rozpocznij swoją modlitwę, niech będzie ona oczekiwaniem na przyjęcie nowego wylania Ducha Świętego.
Pismo Święte: Przeczytaj następujący tekst z Pisma Świętego Dz 19,1-7
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 w Jezusa” – powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch
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Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich
ich było około dwunastu mężczyzn.
Łaska, której pragnę. Proś, przez wstawiennictwo Maryi, o łaskę
lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać i wierniej
naśladować. Proś też o łaskę głębszego docenienia obecności Ducha
Świętego, który buduje twoją relację z Jezusem i jednoczy cię z Nim
oraz o łaskę oczekiwania na przyjście Ducha za kilka dni, gdy będziesz
się modlił o Jego nowe wylanie.
Punkty do modlitwy.
1. Czego powinieneś oczekiwać od modlitwy o chrzest w Duchu
Świętym? Jeżeli przeżywasz to seminarium w grupie, osoby, które
będą się modlić za ciebie, położą na twojej głowie i ramionach
swe ręce i będą prosić Jezusa, by napełnił cię Duchem Świętym. Ty
będziesz klęczał, stał, lub siedział, a Maryja, Matka Jezusa, będzie
się modlić za ciebie wraz z innymi ludźmi. Otworzysz swe serce
na przyjęcie nowego wylania Ducha Świętego od Jezusa. Modlący
się nad tobą mogą śpiewać, np. „Duchu Żyjącego Boga dziś na nią
(lub na niego) zstąp”. Potem mogą się modlić w językach. Ty także
możesz modlić się w językach lub trwać w ciszy przez Bogiem. Na
koniec ktoś z grupy może poprosić Boga o słowo z Pisma Świętego
dla ciebie lub wypowiedzieć proroctwo dla ciebie. Po modlitwie ci,
którzy się za ciebie modlili, z pewnością okażą ci swoją serdeczność.
Jeżeli przeżywasz to seminarium sam, proś Maryję, Matkę Jezusa,
by to Ona modliła się za ciebie. Uklęknij lub przyjmij wygodną
pozycję ciała. Pomódl się krótko do Maryi. proś Jezusa, by zesłał
Ducha Świętego do twego serca. Jeśli masz dar języków, módl się
nim przez chwilę. Jeśli go nie masz, próbuj się modlić w językach,
wypowiadając kilka sylab, by się otworzyć i zacząć. Potem kontynuuj modlitwę. Jeśli nie możesz się modlić w językach, nie martw
się tym. Zaufaj Jezusowi. Miej pewność, że napełnia cię swoim
Duchem. Jezus powiedział: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie
dawać dobre dary swoim dzieciom, i ileż bardziej Ojciec z nieba da
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11,13). Pan mówi: Ledwie
co wypowiem, już w czyn wprowadzone, ledwie myśl powziąłem, już
wykonana (Iz 46,11)

Tydzień piąty

2. Jak doświadczysz tego, co Jezus czyni? Jak doświadczysz tego nowego wylania Ducha Świętego? Ludzie różnie to przeżywają. Niektórzy
odczuwają wielką radość, inni płaczą, jeszcze inni pod wpływem
Ducha upadają na ziemię. Są i tacy, którzy nic nie czują. Lucy Rooney, współautorka tej książki, poczuła falę radości, która zaraz
znikła, potem zapanowała ciemność i uczucia raczej negatywne.
Dopiero później zrozumiała, że Bóg przemienił ją i zmienił jej życie. Robert Faricy, drugi współautor, nie odczuł zupełnie nic, poza
rozczarowaniem i zniechęceniem po modlitwie, ale powoli, kilka
miesięcy później, nagle całe jego życie uległo zmianie, w szczególności jego relacja z Bogiem w modlitwie. Nie wiesz, co się wydarzy.
Już teraz oddaj się w ręce Jezusa.
3. Prawie na pewno otrzymasz nowe dary. Dar modlitwy kontemplacyjnej. Dar nowego odkrycia Boga w Piśmie Świętym i w Eucharystii. Może nową świadomość Bożej obecności. Możesz także
otrzymać charyzmaty, jak na przykład dar proroctwa, dar otwierania słowa Bożego – tego, co Bóg pragnie powiedzieć w danym
momencie przez Pismo Święte, dar uzdrawiania, dar zwalczania
mocy ciemności, nowe dary prowadzenia innych, administracji,
miłości, współczucia, modlitwy wstawienniczej lub inne. Zostawmy
te sprawy Bogu.
Modlitwa końcowa. Maryjo, moja Matko, pomóż mi lepiej poznać
Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej Go naśladować.
Panie Jezu, Ty zesłałeś Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy.
Wlej teraz swego Ducha do mego serca i wylej Go na mnie wkrótce
w Tobie wiadomym czasie, bym mocniej zjednoczył się z Tobą i bym
przez Ducha otrzymał siłę do służenia Tobie i świadczenia o Tobie
moim życiem. Amen.
Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.
Dziękuję Ci, Jezu.
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