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Napełnieni Duchem Świętym.
Człowiek nie rodzi się chrześcijaninem, lecz nim się staje, kiedy przyjmuje chrzest w
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duch Święty i Jego dary udzielane są nam dwiema
drogami: sakramentalną i pozasakramentalną. W tym roku w Kościele w Polsce towarzyszy
nam hasło duszpasterskie: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Stało się ono tematem
konkursu szkolnego. Już od kilku lat włączamy się aktywnie w tę twórczą działalność, aby
przez wspólny, rodzinny udział w konkursie religijnym przybliżyć wartości, jakimi staramy
się żyć na co dzień. Tym razem, przeżywając wraz z całym Kościołem w Polsce tajemnicę
obecności i działania Ducha Świętego, chcemy otwierać się na Ducha Świętego i Jego dary.
Wiemy, że co roku w wielu parafiach młodzież przygotowuje się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania, aby przyjąć te dary Ducha. W przygotowaniu pomagają rodzice, katecheci
oraz księża wikariusze i proboszczowie. Nieraz wszyscy domownicy poznają, jakie to dary
przekazuje Duch Święty w tym sakramencie, natomiast kandydaci do bierzmowania znają je
na pamięć. Kiedyś w jednej parafii zapytałem Karola o dary Ducha Świętego. O ho ho!,
zanim skończyłem pytanie, on już wystartował i na jednym oddechu wymienił wszystkie
siedem: dar mądrości, rozumu, rady, umiejętności, męstwa, pobożności, bojaźni Bożej.
Zaskoczył mnie tak szybką odpowiedzią. Nim się zorientowałem, jeszcze raz wyrecytował
wszystkie dary po angielsku: wisdom, understanding, counsel, fortitude knowledge, piety, the
fear of the Lord. Nawet katechetka, która stała obok, była zdumiona i zadowolona.
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W szkole Kasia chwaliła się młodszym koleżankom, że od jutra będzie dojrzałą osobą,
ponieważ przyjmie sakrament bierzmowania, a jest to sakrament dojrzałości – powtarzała.
Jakie było jej zdumienie, kiedy usłyszała od księdza biskupa, że sakrament bierzmowania
dopiero prowadzi do dojrzałości, ponieważ dary Ducha Świętego nie są jeszcze owocami,
lecz tylko ziarnem. „Jeśli ziarno wpadnie w glebę żyzną – mówił biskup homilii – to wyda
dorodne owoce. A glebą jest serce człowieka. Jeśli ktoś ma serce dobre i szlachetne, to dary
Ducha Świętego jak ziarna, gdy wpadną do serca, to przez wytrwałość przyniosą wspaniałe
owoce”. „Ojej – pomyślała Kasia – na owoce trzeba trochę poczekać”. Wróciła do domu i
zastanawiała się, jakie to są te owoce Ducha Świętego. Rodzice i świadek bierzmowania byli
zadowoleni. Kasia zamyślona, nie bardzo rozumiała, co się stało. Myślała, że jak przyjmie
sakrament bierzmowania, to nagle wszystko w jej życiu się zmieni. Poczuje się bardzo
dorosła, może nawet piękny strój okaże się za obcisły i pantofelki za ciasne. Starszy brat Kasi,
Darek, który zawsze zwracał się do niej „maleńka”, tym razem, widząc ją zamyśloną i nieco
smutną, zapytał: „Maleńka, co się stało, nie cieszysz się?” „Nie umiem – odpowiedziała. –
Myślałam, że kiedy wyjdę z kościoła, to wszystko wokół mnie będzie inne i ja będę inna. A
nawet ty ciągle mówisz do mnie »maleńka«. Gdzie moja dojrzałość?”
Darek przyjął sakrament bierzmowania kilka lat wcześniej. Przeżył go podobnie jak
Kasia. Bez długiego namysłu wziął Pismo Święte, otworzył je i dał Kasi do przeczytania
jedno zdanie. Był to fragment z listu św. Pawła apostoła do Galatów: „Owocem zaś ducha
jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,
opanowanie” (Ga 5,22). „Życzę ci, maleńka… – Darek ugryzł się w język i powtórzył: ...
życzę ci, Kasiu, pięknego, owocnego i dojrzałego życia”. Czyżby…? i uśmiech pojawił się na
jej twarzy.
Kochani uczestnicy konkursu, wyrażam wam wdzięczność za piękny trud. Gratuluję
dzieł, które są wyrazem pracowitości i talentu. Życzę, aby zapał i wysiłek owocował w życiu
autorów wykonanych prac oraz poruszał serca wszystkich odbiorców i otwierał je na Ducha
Świętego.
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