fiach, w których są przechowywane relikwie męczennika. Wszędzie tam, gdzie
pojawia się Św. Andrzej, pozyskuje on
ludzi dla Jezusa – jak za czasów swych
misyjnych wędrówek”.
za: https://swietyandrzejbobola.pl/

DUCH ŚWIĘTY
– OBECNOŚĆ
Papież Franciszek w odpowiedzi na pytanie Thomasa Leonciniego o rolę Facebooka i innych nowych mediów społecznościowych w życiu młodych odpowiada krótko: „Już od najmłodszych lat
»pokazywanie się« staje się ważniejsze
od »bycia«”. („Bóg jest młody. Franciszek w rozmowie z Thomasem Leoncinim”, Kraków 2018, s. 102). Istotą
Trzeciej Osoby Boskiej jest OBECNOŚĆ. Nie „pokazywanie się”, czy mówiąc językiem świata – „show”. Tak
jest od dnia Pięćdziesiątnicy. Obecny
jest w nas przez miłość, bo jak mówi
Św. Paweł: „miłość Boża rozlana jest
w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5).
Wspaniałe dzieła, dary Boga obecnego
w sercach naszych dostrzegł Thomas
Merton. 10.12.2018 minęła 50. rocznica
jego odejścia do Domu Ojca, a w 51.
numerze (Tygodnika Powszechnego
(z 16.12.2018) postać tę przypomina
Sebastian Duda (filozof, teolog, publicysta „Więzi”). Opisuje m.in. niezwykłe
przeżycie mistyczne Mertona. Jako już
kapłan, trapista, idąc drogą odkrył, że
„oni (tzn. przechodzący ludzie – SD) są
moi, a ja ich, że nawet gdybyśmy byli
kompletnie nieznajomi, to nie ma prawa

istnieć obcość między nami. To było coś
w rodzaju przebudzenia ze snu odrębności, fałszywej autoizolacji w specyficznym świecie wyrzeczenia się i rzekomej
świętości.” Merton – pisze autor artykułu – w jednej chwili pojął, że świętość
rozumiana jako doświadczenie Boga jest
bez wyjątku i w równej mierze dostępna
dla wszystkich. Z radością przyjmował
dokumenty Soboru Watykańskiego II.
Autor cytuje też Papieża Franciszka, który powiedział o Mertonie, że był
„przede wszystkim człowiekiem modlitwy, myślicielem, który zakwestionował
pewniki swoich czasów i otworzył nowe
horyzonty dla dusz i dla Kościoła”. Jak
wiadomo w ostatnich latach życia Thomas Merton odsunął się od życia klasztornego trapistów, zakonu, który ma najsurowszą regułę spośród zgromadzeń
i mieszkał na pustelni. A mimo to oddziaływał na współczesnych. Odwiedzały go sławne osoby, jak np. piosenkarka
Joan Baez. 10 lat korespondował z Czesławem Miłoszem. Pisał. Tworzył wiersze. Najbardziej znane jego książki to
„Siedmiopiętrowa góra” oraz „Nikt nie
jest samotną wyspą”.
Adam

CYTAT NA DZIŚ
Ani czas, ani mądrość nie zmieniają
człowieka, – bo odmienić istotę ludzką
zdolna jest wyłącznie miłość
Paulo Coelho
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W piątek rozpoczęliśmy Nowennę przed
Zesłaniem Duch Świętego, to szczególny czas, by się modlić…
Przyjdź, Duchu Święty,
Przemień nasze wewnętrzne napięcie w
święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie w spokojną
ufność.
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz Twej
łaski.
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.
Przemień naszą obojętność w serdeczną
życzliwość.
Przemień naszą noc w Twoje światło.
Przemień zimę naszych dusz w Twoją
wiosnę.
Wyprostuj nasze krzywe drogi.
Wypełnij naszą pustkę.
Oczyść nas z pychy.
Pogłębij naszą pokorę.
Rozpal w nas miłość.
Zgaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty
nas widzisz.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY!
Uczyńmy to naszą codzienną modlitwą,
słowa porannego hymnu Liturgii Godzin (IV tydzień psałterza) i słowa Św.
Augustyna:
Przyjdź, Duchu Święty, gdy dzień się
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zaczyna,
Bo Tyś jest światłem serca człowieczego,
Ojcze ubogich dający pociechę
I pokrzepienie.
Jesteś spoczynkiem w znużeniu i pracy,
Ochłodą w skwarze, słodkim gościem
duszy,
Darem i Dawcą świętości i prawdy
Nauczycielem.
Z brudu nas obmyj i ulecz zranionych,
Oziębłość duszy rozpal swoim ogniem,
Nawróć opornych i ukaż zbłąkanym
Bezpieczną drogę.
Sam jesteś dobrem i dobrem napełniasz,
Gdy Ciebie nie ma, pustka nas ogarnia;
Przyjdź więc, Płomieniu, i ogrzej miłością
Wystygłe serca.
Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy,
Niech będzie chwała teraz i na wieki;
Niebo i ziemia niech pieśnią poranną
Wysławia Boga. Amen.
Umacniaj mnie, Duchu Święty.

MODLITWA
ŚW. AUGUSTYNA DO
DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Święty, Boże,
tchnij mnie swoim tchnieniem,
abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym czynił to, co jest święte.
Przyciągaj mnie do siebie,
Duchu Święty,
abym kochał to, co jest święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty,
abym strzegł tego, co jest święte.
Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił tego,
co jest święte.
Amen.

PAPIEŻ FRANCISZEK:
NAPEŁNIENI ODWAGĄ
“Wyjątkową odwagę mieli ci ludzie.
Ale pomyślmy, że wcześniej okazali się
tchórzliwi: wszyscy pouciekali, rozbiegli się, kiedy Jezus został pojmany
przez straże. Wszyscy. Ale z tchórzliwych przemienili się w odważnych.
Dlaczego? Ponieważ był z nimi Duch
Święty – podkreślił Ojciec Święty. - To
samo dzieje się z nami: jeśli mamy w
sobie Ducha Świętego, jesteśmy napełnieni odwagą do podążania naprzód,
mamy odwagę do zwyciężania w różnych walkach, nie swoją własną mocą,
ale dzięki Duchowi Świętemu, który
nam towarzyszy. ”

MÓDL SIĘ ZA NAMI
Obrońco wiary, Pański Apostole
Błogosławiony Polski Męczenniku,
Któremu na skroń sam Bóg aureolę
Włożył za trudy i męki bez liku
Uproś nam, byśmy szli za Bożą wolą
Patronie Polski, Andrzeju Bobolo!
Tyś niebu życie swe poświęcił całe
Zwracając dusze do prawdziwej wiary,
Wszędzieś gorliwie szerzył Bożą chwałę,
Gotów na wszelkie dla Boga ofiary...
Uproś nam byśmy szli za Bożą wolą
Patronie Polski, Andrzeju Bobolo!
Okrutne razy, męki i cierpienia
Zniosłeś w najwyższej ducha cierpliwości,
Stałeś się dla nas wzorem poświęcenia,
Wzorem - dla Boga i bliźnich miłości;
Uproś nam byśmy szli za Bożą wolą
Patronie Polski, Andrzeju Bobolo!
Teraz za nami, orędujesz w niebie,
Byśmy w twe ślady wszyscy wstępowali,
Byśmy za przykład biorąc sobie Ciebie,
Boga i Polskę z całych sił kochali.

maja 2002 czytamy: „Święty Andrzej
jest patronem ewangelizacji w trudnych
czasach. Odzyskana dziś wolność polityczno-społeczna stanowi ciągłe wyzwanie i wymaga pogłębienia przez odnowę religijną i moralną. Potrzebujemy
duchowego
odrodzenia,
zarówno
w obliczu podziałów, ujawnionych po
upadku komunizmu, jak i w perspektywie nowej ewangelizacji jednoczącej się
Europy.(…)Św. Andrzej Bobola jest
w szczególny sposób patronem jedności.”
W podobnym duchu wypowiadał się
Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski
przy relikwiach Świętego 16 maja 2002
roku oraz czternaście lat później, 16
maja 2016 rok. Kard. Kazimierz Nycz,
przewodnicząc uroczystościom patronalnym św. Andrzeja Boboli w jego
sanktuarium na warszawskim Mokotowie: „Niech św. Andrzej będzie dla nas
przewodnikiem w budowaniu jedności
Kościoła, a także wezwaniem do budo-

Uproś nam byśmy szli za Bożą wolą
Patronie Polski,
Andrzeju Bobolo!
W przeddzień naszego odpustu zajrzałem na stronę poświęconą Św. Andrzejowi Boboli. Tam Małgorzata Mularczyk
pisze o wartościach, którym nasz Patron
był wierny i które dziś – w naszej Ojczyźnie – są na wagę złota. Poniżej kilka
zdań tego artykułu, które każdego z nas
mogą pobudzić do refleksji:
„W Liście Episkopatu Polski z dnia 12

wania jedności we współczesnej, podzielonej Polsce (…) Kościół jest bowiem podzielony, podzielony w parafiach, wspólnotach czy rodzinach, ponieważ to my jesteśmy podzieleni i te
podziały wnosimy do Kościoła”. „Może
dzisiejszy patron, św. Andrzej Bobola,
pomoże nam abyśmy byli prawdziwymi
świadkami wiary i miłości, abyśmy

umieli się uśmiechać do ludzi i abyśmy
często używali słów: przepraszam
i przebaczam – to byłaby wspaniała droga.”
Wyzwaniem dla nas są też słowa Ojca
Wacława Oszajcy SJ wypowiedziane
z okazji 350 rocznicy śmierci Apostoła
Kresów: „Dobrze byłoby zatem, gdyby
miejsce relikwii świętego Andrzeja Boboli, tak jak to już było, stało się miejscem zarówno wspólnej modlitwy chrześcijan jak i refleksji nad Kościołem
w duchu ekumenicznym, a więc w duchu
poszukiwania zapomnianych skarbów
Bożej mądrości i miłości. Święty Andrzej przez swoje męczeństwo byłby
zarazem stróżem strzegącym umysłów,
i serc, strzegącym przed odchodzeniem
z dróg uczciwego wysiłku i odważnego
wysiłku.
Przy trumnie i relikwiach świętego Andrzeja jest również miejsce dla niewierzących, nie tylko dla chrześcijan wielkich i mniejszych tradycji Wschodu
i Zachodu. Przecież wszyscy
wciąż szukamy światła, które
pozwoliłoby nam dokładniej widzieć mechanizmy kierujące
światem, niechby tylko naszą
ziemią.”
Spór publiczny i podziały
w dzisiejszej Polsce stanowią dla
chrześcijan wezwanie do włączenia się w dzieło budowania jedności w kraju, w rodzinach,
w miejscu pracy i życia. Odpowiedzią na
to wezwanie jest ponad 40 wspólnot
i grup parafialnych działających przy
Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja
Boboli, w którym przechowywane są
relikwie integralne świętego i trwa modlitwa.
Podobnie
dzieje
się
w Strachocinie, w CzechowicachDziedzicach, w Złocieńcu i wielu para-

