„W mocy Bożego Ducha”

Okres Wielkiego Postu:

„Duch, który udziela mocy do nawrócenia” (por. Dz 2, 37)”

[zeszyt nr 3]

Program Duszpasterski Diecezji Gliwickiej
na rok 2018/2019

„Duch, który udziela mocy do nawrócenia” (por. Dz 2, 37)
A. Wprowadzenie ogólne do PD w Okresie Wielkiego Postu
Wielki Post przygotowuje nas na Święte Triduum Paschalne, które przeżywamy jako
święto naszego pojednania z Ojcem. Aby to świętowanie stało się udziałem możliwie
najszerszych rzesz wiernych, odwołujemy się do Osoby Ducha Świętego, który prowadzi
dzieło odkupienia i dopełnia wszelkiego uświęcenia. 1 Czynimy to z wiarą, że w tym dziele
mieści się również zadanie naszego nawrócenia. Na początku tematyka PD w jego odcinku
wielkopostnym zostanie przybliżona w znanych nam trzech krokach: „widzieć” - „ocenić” „działać”.
1.

Widzieć:

Na obecnym etapie realizacji PD pt.: „W mocy Bożego Ducha” zadajemy sobie
pytanie o konkretne doświadczenie spotkania z Osobą Ducha Świętego. Nasz wysiłek zmierza
ku takiemu przeżyciu spotkania z Nim, które pozostawia wyraźny ślad w naszym życiu w
postaci widocznych skutków. W pierwszej kolejności chodzi nam o doświadczenie obecności
i mocy, które umożliwiają wewnętrzną przemianę oraz rozpoczęcie nowego życia. W sposób
szczególny w Okresie Wielkiego Postu wchodzimy na drogę poszukiwań Bożego Ducha,
który udziela mocy do nawrócenia.
Wspomniane poszukiwania stają się czymś bardzo potrzebnym, zwłaszcza w
kontekście rozmaitych doświadczeń duszpasterskich, które odsłaniają nam prawdę o wielu
wierzących, którzy usiłują żyć po chrześcijańsku bez Ducha Świętego. Nawet bolesne
doświadczenia związane z porażkami, a niekiedy również z załamaniami, nie są w stanie
obudzić pragnienia nowych, owocnych doświadczeń. Trudno się w tym miejscu oprzeć
wrażeniu, że opisywana sytuacja posiada swój biblijny pierwowzór w scenie opisanej w Dz
19, 1-2.2
2.

Ocenić:

Dotarcie do wiernych z przesłaniem o Duchu Świętym, który udziela mocy do
nawrócenia, napotyka na szereg trudności. Jedną z nich jest sposób przeżywania wiary, w
którym na pierwszym miejscu liczy się znajomość teologicznych regułek oraz norm
etycznych. W takim sposobie przeżywania wiary osobiste spotkanie z Chrystusem
zmartwychwstałym, który udziela swego Ducha wierzącym, aby mogli doświadczyć mocy
Bożej i łaski przemiany życia, pozostaje czymś nieznanym.
Z tego powodu życie wielu chrześcijan nie różni się od stylu życia niewierzących; u
jednych i drugich można spotkać podobny system wartości, wypływające z tego samego
źródła rozczarowania, brak przekonania odnośnie prawd wiary jak również brak zdolności do
złożenia świadectwa. Do najczęstszych oznak zamknięcia na działanie Bożego Ducha
możemy ponadto zaliczyć życie prowadzone w zgodzie na grzech, przekonanie o
konieczności nawrócenia „o własnych siłach” oraz bezradność wobec ciągle powracających
grzechów.
3.

Działać:

Okres Wielkiego Postu należy do najbogatszych w wydarzenia w całym roku
liturgicznym. Obok tradycyjnych nabożeństw (np.: „Droga krzyżowa”, „Gorzkie żale”, itp.)
spotykamy wiele innych możliwości nawiązania bliższych relacji z Jezusem Chrystusem,
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który udziela nam swojego Ducha. W sposób szczególny dotyczy to rekolekcji, katechez
parafialnych oraz głębszego przeżycia sakramentu pokuty i pojednania. Poszerzając ofertę
różnych wydarzeń, należy jednak mieć na uwadze, że moc potrzebna wiernym do przemiany
życia nie jest ukryta w pociągającej (niekiedy zaskakującej) formie, ale w darze łaski, który
pomagamy im odkryć.
Przybliżając naszym wiernym Osobę Ducha Świętego, który udziela mocy do
nawrócenia, zwracamy uwagę na cztery główne cele PD: ewangelizacyjny, inicjacyjny,
formacyjny i społeczny. Zauważamy również, że wielu wiernych potrzebuje nowych
doświadczeń wiary, które pomogą w odnalezieniu miejsca w ich życiu dla Ducha Świętego.
Należy również wziąć pod uwagę zasadnicze obszary budowania Kościoła, w których przed
wiernymi otwierają się nowe możliwości współpracy z łaską Boża.
B. Propozycje szczegółowe do PD w Okresie Wielkiego Postu
I.

Martyria – czyli głoszenie Słowa, świadectwo, wszelkie formy przepowiadania

Troskę o przemianę życia rozpoczynamy od spotkania ze Słowem Bożym, które jest
skuteczne, ostre i przenikliwe (por. Hbr 4,12). Skuteczność naszych wysiłków na tym polu
będzie uzależniona od umiejętnego przedstawienia działania Ducha Świętego na rzecz
naszego nawrócenia.
1. Program kaznodziejski na Wielki Post 2019 r.
a) Niedzielne głoszenie Słowa Bożego

Liturgia Słowa kolejnych niedziel Wielkiego Postu wskazuje na drogę nawrócenia,
której filarami są chrzest i pokuta. Od strony treściowej Słowo Boże przybliża nam znaczenie
wielkich dzieł Bożych, które kierują naszą uwagę w stronę wydarzeń paschalnych, w których
dokonało się wyjście z niewoli oraz potwierdziła się wierność Pana Boga i pewność Jego
obietnic. Celem głoszenia Dobrej Nowiny powinno się stać otwarcie wiernych na tajemnicę
paschalną, w której Duch Święty przekonuje „świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie”
(J 16,8), otwiera człowieka na misterium odkupienia oraz prowadzi do jedności z Ojcem.
Propozycje homiletyczne na niedziele Wielkiego Postu są ukierunkowane na
odkrywanie roli Ducha Świętego w wydarzeniach paschalnych oraz postaw, które
umożliwiają nam przyjęcie tej prawdy. Każda z sześciu niedzielnych perykop tego okresu jest
przybliżana w trzech odsłonach: wyjaśnienie świętych tekstów, rozpoznanie misterium
Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych oraz wskazanie na życie chrześcijanina
przemienionego przez Ducha Świętego. Całość stanowi kolejną próbę głębszego odczytania
Słowa Bożego oraz takiego kształtowania własnego życia, aby mogła się w nim ukazać moc
działającego Bożego Ducha.
Wiele cennych wskazań do opracowania homilii znajdziemy jak zawsze w dziale
homiletycznym podręcznika z aktualnym PD.3
b) Kazania pasyjne w ramach nabożeństw „Gorzkich Żali”

Aktualny PD przynosi również sugestie dotyczące kazań pasyjnych wygłaszanych
podczas nabożeństwa „Gorzkich żali”. Punkt wyjścia wspomnianych kazań stanowi opis męki
Pańskiej według św. Łukasza, a ich treść zmierza do kontemplacji krzyża oraz do uzdolnienia
wiernych do składania świadectwa wiary w codziennym życiu. W aktualnym PD znajdziemy
biblijny cytat, który wyznacza tematykę kolejnego kazania pasyjnego oraz kilka impulsów,
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które stanowią jego rozwinięcie. Znajdziemy w nich wiele odniesień do roli Ducha Świętego
w dziele naszego nawrócenia i pojednania z Bogiem.4
Tematy poszczególnych kazań pasyjnych przedstawiają się następująco:
1. NWP: Jezusowa misja pokoju i pojednania;
2. NWP: O pokusie zejścia z krzyża;
3. NWP: Obecność Boga w sytuacji opuszczenia i cierpienia;
4. NWP: O wytrwałości na modlitwie;
5. NWP: Jezus Chrystus jest moim Panem;
6. NWP: Owoce męki i śmierci Chrystusa.
c) Słowo Boże w ramach liturgii Świętego Triduum Paschalnego

Głoszenie Słowa Bożego podczas Świętego Triduum Paschalnego stawia sobie za cel
odnowienie wiary w prawdę o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, która zaowocuje
wewnętrznym z Nim zjednoczeniem. Sensem naszego przepowiadania nie jest więc samo
przypominanie minionych wydarzeń, ale głębokie przeżycie tajemnicy paschalnej, w której
dokonuje się również nasze przejście od grzechu do nowego życia. Duch Święty pomaga nam
na tym etapie odtworzyć misterium paschalne w naszym życiu.5
Aktualny PD proponuje następujący układ tematów na zbliżające się Święte Triduum
Paschalne:6

Wielki Czwartek: „Bóg walczy za nas, aby pokonać naszych wrogów”;

Wielki Piątek: „Duch Święty jednoczy wierzących z modlitwą Jezusa na krzyżu”;

Wigilia Paschalna: „Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia”;

Zmartwychwstanie Pańskie: „ W Eucharystii wierzący „biorą” od Chrystusa
Ducha Świętego i podejmują misję odnowy świata”.
Zaprezentowane w PD propozycje nie są gotowymi tekstami do wygłoszenia z
ambony ale jedynie zbiorem impulsów pomocnych podczas przygotowań do kazań.
2.

Katecheza parafialna

Zachęcam również do zapoznania się z bogatą ofertą katechez, które zostały
umieszczone w zeszycie katechetycznym aktualnego PD. Katechezy, których tematem
wiodącym jest działanie Ducha Świętego, zostały uszeregowane według trzech grup
adresatów:
- katechezy dla członków PRD;
- katechezy dla rodziców kandydatów do bierzmowania;
- katechezy dla dorosłych.
Ze względu na treściową objętość niektórych z oferowanych katechez warto się
zastanowić nad ich podziałem na dwie mniejsze jednostki katechetyczne bądź nad
dokonaniem wyboru określonych aspektów przedstawianych zagadnień. Na wielkopostnym
etapie realizacji PD czymś istotnym pozostaje ukazanie roli Ducha Świętego w dziele naszego
nawrócenia.
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II.

Leiturgia – czyli budowanie Kościoła przez liturgię np.: sprawowanie
Sakramentów Świętych, odprawianie nabożeństw, wspólna modlitwa w rodzinie
(w Kościele Domowym);

Dobrze przygotowana, a następnie właściwie przeżyta liturgia, to kolejna możliwość
spotkania wiernych z Osobą Ducha Świętego oraz doświadczenia Jego mocy. Sakramentalne
znaki, którym towarzyszy słowo, budują przestrzeń wiary, w której odnajdujemy moc
niezbędną do przemiany. W tej przestrzeni odnajdujemy również ślady Bożego Ducha.
1. Sakrament pokuty i pojednania
Celebracja sakramentu pokuty i pojednania powinna szczególnie w Okresie Wielkiego
Postu stać się wyraźnym znakiem miłości Boga, którą objawił nam Jezus Chrystus, a Duch
Święty uzdolnił nas do jej przyjęcia. W praktyce duszpasterskiej naszych parafii spotykamy
takie celebracje, jak: „24 godziny dla Pana” czy „Noc konfesjonałów”. Ponadto spotykamy
jeszcze inne formy, które przybierają postać nabożeństwa pokutnego z indywidualnym
wyznaniem grzechów i rozgrzeszeniem oraz wspólnym pouczeniem. W wysiłkach na tym
polu obserwuje się dążenie do nadania tym formom bardziej przeżyciowego charakteru, który
podkreśla i utrwala osobiste doświadczenie wiary.
Aktualny PD, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przynosi nam propozycje
nabożeństw przed sakramentem pokuty i pojednania.7 Pierwsza propozycja dotyczy
nabożeństwa pokutnego z wystawieniem Najświętszego Sakramentu; w centrum drugiej
propozycji zostało umieszczone rozważanie Słowa Bożego oraz rachunek sumienia. Wielką
zaletą obu propozycji jest ich forma, która bez większych adaptacji nadaje się do
bezpośredniego wykorzystania. Rozważając wykorzystanie tych propozycji, warto również
pomyśleć o odpowiedniej obsadzie konfesjonałów, w tym również o zaproszeniu
spowiedników spoza parafii.
UWAGA! Data oraz miejsca wybrane na wielkopostną „Noc konfesjonałów” w naszej
diecezji zostaną podane w późniejszym terminie.
2. Niedzielna Eucharystia
Wielu uczestników Mszy Świętej nie zauważa często potrzeby wejścia w żywą relację
z trzecią Osobą Trójcy Świętej, zadowalając się czysto obrzędową stroną Eucharystii. Ten
stan rzeczy pozostawia jednak wiele niepokoju w ich życiu, który zaznacza się przede
wszystkim dokuczliwą bezradnością w obliczu stałych nawrotów grzechu. W sposób
szczególny słowo wstępne na początku każdej Eucharystii stwarza okazję do
zasygnalizowania wiernym, że różnego rodzaju osobiste porażki, a nawet załamania w wierze
są konsekwencją budowania chrześcijańskiego życia z pominięciem Osoby Ducha Świętego.
Sprawowana we wspólnocie parafialnej Eucharystia otwiera wiele możliwości
spotkania wiernych z Osobą Ducha Świętego oraz doświadczenia Jego mocy. To
doświadczenie jest wpisane w naszą wiarę: Bóg w swojej miłości do nas jako grzeszników,
dał nam swojego Syna, który zwyciężył grzech i śmierć, a następnie udzielił nam Ducha
Świętego, abyśmy mogli żyć Jego mocą. Pełne przeżycie Eucharystii czyni nas ludźmi
duchowymi, gdyż od tej chwili naszym życiem kieruje Chrystus, a Duch Święty wyposaża
nas w swoja moc. Zewnętrznym znakiem tej nowej jakości jest przyjęcie Słowa Bożego,
akceptacja Bożego Planu zbawienia oraz otwartość na prowadzenie przez Ducha Świętego w
życiu.
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3. „Liturgia Domowa”
Innym miejscem odkrywania mocy i działania Ducha Świętego jest wspólnota
rodzinna. Duch Święty, działający w sakramencie małżeństwa, konsekruje i umacnia
małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu. 8 Wielu małżonków nie
zdołało jeszcze odkryć bogactwa łask, których udziela sakrament małżeństwa; spora grupa
małżonków żyje przekonaniem o braku większej różnicy pomiędzy związkiem
sakramentalnym a niesakramentalnym. Zachęcając rodziny do sięgania po „Liturgię
Domową”, warto wskazać na misję i zadania wynikające z przyjętego sakramentu
małżeństwa, który uzdalnia ich i wzywa do wytrwałego budowania Kościoła Domowego,
jako wspólnoty wiary, nadziei i miłości. W tej wspólnocie rodzice są dla swoich dzieci
pierwszymi zwiastunami wiary. Wykorzystanie łask otrzymanych w sakramencie małżeństwa
jest jednocześnie gwarancją odnowienia tego wielkiego daru.
Uwaga! Tekst liturgii domowej został przygotowany w dwóch wersjach:
a) dla tych parafii, które zamierzają drukować jej tekst co niedzielę na osobnej kartce
(plik został oznaczony jako Lit_Dom_2019_wlk_post_KARTKA.pdf);
b) dla parafii, które zamierzają wydrukować od razu całość i rozprowadzać ją
w postaci zeszytu (plik został oznaczony jako Lit_Dom_2019_wlk_post_ZESZYT.pdf).

4.

Przygotowanie do Świętego Triduum Paschalnego

Rozpoczęcie Wielkiego Postu przypomina nam również o potrzebie przygotowań do
Świętego Triduum Paschalnego. W centrum tych przygotowań pozostaje takie uformowanie
wspólnoty wiernych, aby na sposób duchowy mogli towarzyszyć Jezusowi Chrystusowi w
Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu oraz aby razem z Nim mogli przejść do nowego
życia. Z tym zadaniem wiąże się troska o właściwe przeżycie niedzielnych Eucharystii,
nabożeństw, sakramentu pokuty i pojednania, katechez, rekolekcji oraz innych praktyk
przewidzianych na ten okres liturgiczny.
Innym zadaniem na ten czas jest stworzenie i przygotowanie odpowiedniego zespołu
liturgicznego, którego członkowie będą podejmowali określone funkcje w ramach liturgii
Triduum Sacrum. Doświadczenie duszpasterskie podpowiada nam, że naszym najbliższym
współpracownikom jesteśmy winni coś więcej, niż tylko czytelny i zrozumiały przekaz na
temat przebiegu poszczególnych części liturgii kolejnych dni Triduum. Dlatego warto
pomyśleć o takim wprowadzeniu poszczególnych osób w ich funkcje, aby mogli zrozumieć,
że dzięki ich obecności i zaangażowaniu wierni będą mogli wejść w kontakt z przechodzącym
ze śmierci do nowego życia Chrystusem. Warto również pomyśleć o tzw. „Ciemnych
Jutrzniach”, które na sposób liturgiczny wypełniają poranną część obchodów Wielkiego
Piątku i Wielkiej Soboty.
III. Diakonia - czyli cały obszar działalności charytatywnej, służba ubogim, chorym
Przewodnie hasło aktualnego PD „W mocy Bożego Ducha” stawia przed nami szereg
wyzwań, w których okaże się autentyzm oraz trwałość naszych intencji, zamiarów i
deklarowanej przemiany. Głoszenie Dobrej Nowiny jak również udział w liturgii łączy
posłanie, które przyjmuje postać misji ukierunkowanej na najbardziej potrzebujących.
1. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy mogli kolejny raz przyjąć od
naszych wiernych deklarację Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. O znaczeniu tej akcji
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czytelnicy PD byli już wielokrotnie informowani. W związku z tym przypomnę tylko, że
informacja na ten temat oraz słowa zachęty muszą wyjść od duszpasterzy z pewnym
wyprzedzeniem, aby wierni nie byli tą inicjatywą zaskoczeni. Zachęcam również do
zaopatrzenia się w stosowne deklarację, które są dostępne w naszej Kurii.
Bliższe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej:
http://www.duchowaadopcja.com.pl/
http://dadp.niepokalanow.pl /
2. Pomoc dzieciom w Afryce
Druga Niedziela Wielkiego Postu jest już od wielu lat przeżywana jako dzień, w
którym solidaryzujemy się z ubogimi dziećmi w Afryce. Nasza pomoc przyjmuje postać
zbiórki ofiar, które są składane do puszek po Mszach Świętych. Aktualny PD stwarza okazję
do tego, aby wspomniana zbiórka mogła się przyczynić do odnowienia znaczenia praktyk
postnych w życiu naszych wiernych. Coraz szybsze tempo życia, zmieniająca się kultura
wolnego czasu oraz marginalizacja spraw wiary doprowadziły do sytuacji, w której coraz
większa liczba wiernych żyje przekonaniem, że praktyki postne ich nie dotyczą względnie są
czymś zupełnie dowolnym.
Zbiórka ofiar dla ubogich dzieci w Afryce może się stać dobrym pretekstem do
podjęcia odpowiednich duszpasterskich zadań. Warto ten temat wprowadzić do porządku
obrad najbliższego spotkania PRD lub zapoznać z nim odpowiedzialnych za grupy, ruchy i
stowarzyszenia działające na terenie parafii. Jednym z motywów udziału w tym
przedsięwzięciu może być dobrowolna rezygnacja z naszych rozmaitych przyzwyczajeń,
które wymagają określonych nakładów. Dla jednych będzie to wyjście do kina, dla innych
codzienna porcja słodyczy, jeszcze dla innych różnego rodzaju używki. Dobrą okazją do
wprowadzenia wiernych w tę inicjatywę może się stać homilia 1. Niedzieli Wielkiego Postu.
3. Troska o trzeźwość narodu
W dniach od 3 do 8 marca br. będziemy przeżywali kolejny Tydzień Modlitwy o
Trzeźwość Narodu. Wszystkie statystyki, które w sposób liczbowy ukazują aktualny stan
naszego narodu pod kątem trzeźwości, stanowią wielkie wołanie o refleksję, o opamiętanie, o
pomoc dla zniewolonych przez nałóg alkoholizmu jak również dla tych, którzy cierpią z
powodu uzależnienia alkoholowego bliskich im osób. Problem uzależnienia od alkoholu,
mimo iż na każdym kroku zauważamy jego obecność, nie jest jednak traktowany przez nas
proporcjonalnie do swoich niszczycielskich skutków.
Jedną z bardziej palących spraw, która dotyka wiele znanych nam osób, jest cierpienie
dzieci oraz współmałżonka osoby uzależnionej. Równolegle do modlitwy w tych dniach
warto również pomyśleć o różnych formach pomocy dla tej grupy osób. Doświadczenia
ostatnich lat uczą nas, że nie zawsze będzie tu konieczna pomoc materialna. Dlatego warto
wcześniej rozeznać ewentualne potrzeby występujące w tym gronie osób. Może się okazać, że
dla pewnej grupy osób najpilniejszą kwestią będzie przełamanie izolacji, potrzeba znalezienia
kogoś, kto cierpliwie wysłucha, kto nie oceni ale pomoże odnaleźć drogę do pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym, kto pomoże w uporaniu się ze skutkami tzw.
stygmatyzacji.
W tym kontekście warto zorganizować spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli
„Caritas”, lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, psychologa i przedstawicieli innych
gremiów parafialnych celem dokonania analizy parafii pod tym kątem 9 oraz w celu
przygotowania pomocy dla tej grupy osób. Warto również sięgnąć do podręcznika „Apostoł
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Pomocą w przygotowaniu takiej analizy może posłużyć artykuł pt: Różna obszary wykluczenia
społecznego
w
Polsce.
Wybrane
zagadnienia.
Wrocław
2017,
źródło:
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12820/R
%C3%B3%C5%BCne_obszary_wykluczenia_spo%C5%82ecznego_1p.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Trzeźwości”,10 w którym znajdziemy przegląd najnowszych zagadnień z tego obszaru oraz
pomoce liturgiczne i katechetyczne na 52. Tydzień Modlitwy o Trzeźwość Narodu.
Przygotował:
Ks. Krystian Piechaczek
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Diecezjalnej w Gliwicach
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Puszkiewicz, Oskar: Apostoł Trzeźwości. Vademecum Apostolstwa Trzeźwości 2019, Młodzi trzeźwi
i wolni, Katowice 2019.
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