B i u l e t y n
Duch Święty tym potężniej zaznaczy swoje działanie w dziejach
świata, im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
Św. Arnold Janssen

Kwartalnik. Nr 2/2004
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ytułową winietę biuletynu zdobi graficzny symbol Dzieła Nieustannej
Nowenny jako jej rozpoznawczy znak. Treść symbolu wydaje się być czytelna,
nie mniej warto zwrócić uwagę na zasadnicze jej wątki.
Jak w każdym znaku, tak i tu, elementy w nim zawarte mają znaczenie
przenośne. Artysta – plastyk w symbolicznych obrazach próbował oddać istotę
Dzieła. Centralnym elementem jest gołąbek przyjęty w ikonografii jako symbol
Ducha Świętego. Artysta przedstawił Go w locie, wyłaniającego się
z niewidzialnej przestrzeni. W otaczającej Go aureoli zarysowane są ogniste
płomyki. Oznaczają one, że Duch Święty jest Światłością i Płomieniem Bożej
Miłości. Z tych ognistych płomyków tryska siedem promieni, symbolizujące
siedem darów Ducha Świętego, który z ochotą rozdziela je na wołanie
modlących się osób. Wyciągnięte dłonie w geście uwielbienia i błagania
podkreślają ufną wiarę w moc Ducha Świętego. Błękitne tło oznacza pogodę,
pokój oraz łaskawość Nieba.
Całość jest zwieńczona napisem DZIEŁO NIEUSTANNEJ NOWENNY
stanowiącym jego zastrzeżoną własność.
Dziękujemy Artyście za trafne ujęcie idei Dzieła Nieustannej Nowenny.
Oby zawarta w tym symbolu myśl stała się bliska wszystkim już modlącym się
siostrom i braciom i mogła zachęcić licznych wiernych naszej diecezji do
włączenia się w nurt nowenny.
Zespół Koordynujący Rytmem Nowenny.

Dawca mnogich darów
W hymnie na cześć Ducha Świętego prosimy: Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco
darów mnogich… Wzywamy ducha Świętego z Jego mnóstwem darów, które
rozdziela według swoich zamysłów (por. 1 Kor 12,11). Wyraz „dary” oznacza
dobra udzielone przez Boga niezbędne ludziom w życiu doczesnym a zarazem
konieczne do osiągnięcia zbawienia. Św. Paweł stwierdza: Różne są dary łaski, lecz
ten sam Duch ( 1 Kor 12,4). rozróżnia się następujące dary: 1. Dary naturalne lub
inaczej – przyrodzone; 2. Dobra pozaprzyrodzone i 3. Dary
nadprzyrodzone. Zanim przystąpimy do omawiania interesujących nas darów
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w ogromnym skrócie -wymienionym tu różnego rodzaju darom. W ten sposób
ukaże się jaśniej miejsce, jakie zajmują dary Ducha Świętego w zespole dóbr
i ich rola w naszym życiu.
1. Dary naturalne. Są nimi te dobra, które przynależą naturze ludzkiej,
a którymi Stwórca obdarzył człowieka w dziele stworzenia. Do nich należy ciało
i nieśmiertelna dusza (por Rdz 2,7). Zespolone w jedno, tworzą osobę,
wyposażoną w dwa kolejne dary: rozum skierowany ku poznawaniu prawdy
i wola, czyli możność podejmowania decyzji. Obdarowany nimi człowiek stał
się zdolny do rozpoznawania i pomnażania dobra powszechnego oraz
podejmowania moralnych obowiązków.
2. Dary pozaprzyrodzone. Stworzenie człowieka jawi się jako uwieńczenie
stwórczego działania Bożego (por. Rdz 1,31). Bóg uczynił go poniekąd swym
pełnomocnikiem w stosunku do świata stworzeń, powierzając mu panowanie
nad ziemskimi dobrami (por. 1,28-29). Stąd też Stwórca wyposażył człowieka
w szczególne przywileje, które jednak nie były należne ludzkiej naturze, lecz
czyniły go przyjacielem Boga. Były nimi: a) – nieśmiertelność ciała (por. Rdz 2,16;
3,19; Mdr 2,23n); b) – wolność od cierpień; c) – podporządkowanie władz
zmysłowych rozumowi; d) – umocnienie woli w dobru; e) pewien–stopień
wiedzy wlanej. Dzięki tym darom człowiek został podniesiony do stanu
nadprzyrodzonego i uzdolniony do przyjacielskiego obcowania z Bogiem. Był to
stan tzw. „pierwotnej sprawiedliwości”.
Wola ludzka w stanie pierwotnej sprawiedliwości była skierowana ku dobru,
nie miała skłonności do zła. Ten przywilej wykorzystał szatan, przeciwnik Boga
i wróg człowieka. Przedstawił propozycję zdobycia wiedzy dobra i zła, czyli
samostanowienia o tym, co jest dobre, a co złe (por. Rdz 3,5). Podjęta przez ludzi
decyzja dokonała się poza planem Boga. Zgoda na tę szatańską pokusę
spowodowała utratę darów pozaprzyrodzonych, więcej – osłabiła władze
naturalne: rozumu i woli. Odarty z darów Adam poczuł się „nagi” (Rdz
3,10n).Tak więc z chwilą utraty pierwotnej sprawiedliwości stał się człowiek
naprawdę „biedny”, bo pozbawiony daru przyjacielskiego przebywania ze swoim
Stwórcą. Od tego smutnego wydarzenia rozpoczął się trud zdobywania w pocie
oblicza nie tylko pożywienia (por. Rdz 3,19), lecz również uciążliwa droga powrotu
do Boga.
Nasze wołanie do Ducha Świętego: Przyjdź, Ojcze ubogich, otrzymuje pełny
sens, gdy się uwzględni ów smutny upadek człowieka. Wszyscy jesteśmy
ubodzy niezależnie od zasobów materialnych i ziemskiego bogactwa. Właśnie
ono może okazać się poważną przeszkodą na drodze zbawienia. Potrzeby jest
On – Dawca mnogich darów. Dalszy ciąg refleksji na temat darów Ducha
Świętego podejmiemy w następnym Biuletynie.
Ks. Włodzimierz Wielgat
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Apostolat „Margaretka”
Jest to ciekawa inicjatywa wiernych świeckich,
której celem jest modlitwa za wybranego kapłana.
Myśl tę podjęła jedna pani profesor z Kanady.
Porzuciła Uniwersytet, aby w całej Ameryce
tworzyć wieczerniki modlitwy za kapłanów.
Zrozumiała, że Bóg i Maryja pragnie, by wierni kochali swych kapłanów,
a każdy chce mieć dobrego kapłana. Bez kapłana Kościół nie wiedziałby, dokąd
iść. Bez nich nie ma chrześcijańskiego – sakramentalnego życia i Eucharystii.
Maryja pragnie, aby kapłani wrócili do twego serca, do twej rodziny, abyśmy
ich ochraniali. Podejmując to wezwanie, zachęcamy gorąco do włączenia się
w apostolat modlitwy za kapłanów pod nazwą: „Margaretka”. Nazwa
pochodzi od kwiatu margaretka. W centrum symbolicznego kwiatka jest wpisane
imię lub nazwisko kapłana, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona osób,
które przyrzekają modlitwę. Każda z nich wybiera jeden dzień
w tygodniu i do końca życia ofiaruje ten dzień za kapłana objętego takim
apostolatem. W tym dniu odmawia się modlitwę podaną na blankiecie
„Margaretki”.
Przyrzeczenie składa się w celu umocnienia postanowienia; składa się
Jezusowi a nie ludziom. Można je złożyć po Komunii św., można przy
wystawionym Najśw. Sakramencie cicho, w sercu lub na głos, razem lub
osobno, przy kapłanie lub bez niego; sposób jest dowolny. Najważniejsze, by to
uczynić w wolności serca.
Taką Margaretkę powinien mieć każdy kapłan – nie tylko lubiany, ceniony
w naszych oczach, ale może jeszcze bardziej taki, któremu służba kapłańska
idzie z trudem, czuje się przygnębiony, jest „zamknięty”, czasem bliski
załamania. Kapłan nie musi koniecznie wiedzieć o naszej modlitwie, może
dowie się o niej dopiero w niebie.
Poświęcając te kilkanaście minut jeden raz w tygodniu, pamiętajmy, że on za
mnie i za ciebie modli się każdego dnia.
Danuta

Osoby zainteresowane Apostolatem „Margaretka” mogą otrzymać
blankiety z modlitwą oraz zasięgnąć informacji pod następującymi
adresami:
1. Danuta Bąk, ul. Słowackiego 15a/6 , 19-300 Ełk. (tel. : 621-45-71).
2. Elżbieta Ciekanowska, ul. Śląska 5, 19-300 Ełk . (tel: 621-07-88).
3. Irena Tomkiel, ul. Łąkowa 34, 19-300 Ełk. (tel.: 610-28-60).
Zespół Redakcyjny Biuletynu z radością również przyjmie nadsyłane krótkie artykuły,
myśli, uwagi, świadectwa itp. na podane wyżej adresy. Dziękujemy!
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SCHEMATYCZNY ZESTAW GRUP MODLITEWNYCH
od 1 stycznia do 31 marca 2004
L.p
1
2

3
4
5
6
7

Dekanat
P.w. Świętego Ducha
Ełk, p.w. Św. Rodziny

Parafia
Suwałki – Św. Ap. P. i Pawła
Straduny, N.M.P. Król. Polski
Stare Juchy, Trójcy Przenajśw.
Klusy, M.B. Wspomoż. Wier.
Ełk, Najśw. Serca Pana Jezusa
P.w. Św. Kazimierza Król. Sejny, Narodzenia N.M.P.
P.w. M.B. Królowej
Augustów, Miłosierdzia Boż.
Augustów, Św. Rodziny
P.w. Miłosierdzia Bożego
Prawdziska, Św. Andrzeja Ap.
P.w. M.B. Fatimskiej
Ełk, Św. Wojciecha Męcz.
W kilku parafiach
Rajgród ………………..
wymienionych w Biuletynie Raczki………………….
Nr 1 powstały kolejne
Giżycko, Św. Anny …….
grupy
Ełk, Św. Tomasza ………
Ełk, Św. Rafała Kalinowskiego

Nr int.
11
8, 7
11
7, 8, 9
2, 9,10
1
1
9, 7,12
7
8, 11

grup
1
2
2
3
3
3
1
7
1
2
1,2,3,10,11,12 6
8
1
9
1
6
1
5,11
2

Razem

36

osób
13
24
25
35
39
37
14
78
14
25
65
12
10
12
10

423

W sumie od 30 listopada 2003 do 31 marca 2004 istnieje 113 grup; osób w grupach 1.523.

Duchu Święty…
Duchu Święty, Duchu Boży!
Darze Ojca oraz Syna!
Uwielbiamy Cię w pokorze,
gdy się nowy dzień zaczyna.

Nie możemy Cię zobaczyć,
lecz wierzymy w Twą obecność…
Tak jak słońce świeci ziemi.
Ty rozświetlasz Niebian wieczność.
Oświeć także nasze dusze,
sercom wiarę daj wytrwałą,
miłość rozpal gorejącą,
byśmy byli Bożą chwałą.
Niech modlitwy grupy rosną,
niech się mnożą pod Twym tchnieniem,
aby mogły jak najprędzej
swym zasięgiem objąć ziemię.
Wargom czystość daj i siłę
i modlitwą nasyć żywą,
aby Jezus – Syn Maryi
zebrał kiedyś hojne żniwo.
Ks. Włodzimierz Wielgat

Radujmy się w Panu!
Alleluja ! Jezus żyje!
Zmartwychwstał!
Tą radosną prawdą dzielimy się ze
wszystkimi modlącymi się grupami
i z każdą osobą indywidualnie, aby
radość nasza była wspólna.
Uroczystość Zmartwychwstania
Pana daje sposobność złożenia
serdecznych życzeń, by Jezus
obdarował
wszystkich
zaangażowanych
w
Dzieło
Nieustannej Nowenny swoimi
łaskami: - żywą nadzieją, pogodą
serca, radością i mocą Ducha
Świętego.
Zespół Koordynacyjny Nowenny.

