BIULETYN-5
Duch Święty tym potężniej zaznaczy swoje działanie w dziejach
świata, im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
Św. Arnold Janssen
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Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień
Twojej miłości i Pańskiej bojaźni;
Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy
W naszych sumieniach.
2

4

Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy
Mroki umysłów i serca ożywi
Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca,
Które już wschodzi.

Uświęć owoce naszego wysiłku,
Obdarz pokojem i łaską wytrwania,
Prowadź nas drogą codziennej wierności
Twoim natchnieniom.
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Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę,
Zawsze Ci służyć w pokornym oddaniu,
W każdym człowieku dostrzegać przez
wiarę
Twoją obecność.
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Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy,
Chwała niech będzie na niebie i ziemi,
Ty bowiem jesteś weselem i dobrem
Duszy człowieczej. Amen.
(Hymn z III tygodnia, Jutrznia, sobota)

Życzenia Noworoczne
Kochanemu Pasterzowi Diecezji Ełckiej z serca życzymy, by Ten,
któremu na imię Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Książę Pokoju
strzegł i błogosławił w pasterskiej służbie Ludowi Bożemu,
powierzonemu Jego pieczy.
<<<<<<< >>>>>>>
Wszystkich zjednoczonych modlitwą w Duchu Świętym niech
Dziecię Jezus obdarza łaską pokoju i radości.
Redakcja.
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Dary Ducha Świętego
Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nie tylko stworzył
człowieka, lecz także wyposaża go w liczne talenty i uzdolnienia dla
jego własnego dobra, aby dzięki nim mógł służyć innym ludziom
w życiu społecznym. Jak już wiemy, dary te w języku teologicznym
nazywają się łaskami, zwłaszcza jeśli chodzi o dary nadprzyrodzone.
Psalmista zachwycony mnogością i pięknem Bożych łask, woła: Na
wieki będę opiewał łaski Pana (Ps 89,2).
Mnogość Bożych darów.
Zazwyczaj, gdy się mówi o darach Ducha Świętego, ma się na
uwadze określoną ich liczbę: „7” w oparciu o tekst z Księgi proroka
Izajasza: Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia.
I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy
i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana (11,1-3a). Liczba „7” oznacza pełnię
darów i cnót. Pełnię tę posiada przede wszystkim Jezus Chrystus, który jest
Dawcą i Źródłem wszelkich łask. Podczas swej działalności na ziemi rozdawał je
hojnie tym, którzy o nie prosili. Po wniebowstąpieniu Jezusa rozdawnictwo łask
trwa nadal w Kościele przez Ducha Świętego, który został wylany na Kościół
w dniu Pięćdziesiątnicy (por. Dz 1,8; 2,1-21). Obecnie zatem Chrystus działa
w sercach ludzi mocą Ducha swojego (KDK 38). Każdy, kto jest zjednoczony
z Jezusem Chrystusem, otrzymuje «pierwociny Ducha» (Rz 8,23; por. KDK 22). Lud
Boży uczestniczy w darach Ducha Świętego dzięki wierze i miłości (por. 2 Kor 1,
22; 5,5; 1Tes 4,8; Ef 1,13). W 1 Liście do Koryntian czytamy: Różne są dary łaski, lecz
ten sam Duch (12,4). Najogólniej nazywa się charyzmatami (od greckiego wyrazu:
charis = łaska; charismata = dary). Udziela ich Jezus Chrystus po swoim
wniebowstąpieniu przez Ducha Świętego wiernym w tym celu, by uzdolnić
wybrane osoby do pełnienia określonej służby we wspólnocie Ludu Bożego,
czyli w Kościele. W 1 Kor 12, 8-10 św. Paweł wymienia szereg darów i listę tę
kończy wersetem: Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch,
udzielając każdemu tak, jak chce (11).
Nie jesteśmy w stanie zliczyć mnogości darów Ducha
Świętego. Jest ich nieograniczona ilość, jak nieograniczony
jest Bóg w swoich możliwościach. Niektóre z Bożych darów,
jak już widzieliśmy, posiadają własną nazwę. Do tej grupy
należy 7 darów Ducha Świętego.
Biblijna „Siódemka”.
W podanym wyżej tekście z Księgi Izajasza 11,2-3a.
wspomniane dary układają się w trzy pary, co daje liczbę „6”. Powstaje przeto
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pytanie, skąd się wzięła liczba „7”?. Biblia Tysiąclecia, którą obecnie się
posługujemy, jest oparta na oryginalnym tekście hebrajskim. Natomiast w wersji
Septuaginty i w tzw. Wulgacie zachodzą nieznaczne różnice. Gwoli
zobrazowania podaję obydwa teksty.
Wersja hebrajska 11,2
Według Wulgaty 11,2
I spocznie na niej Duch Pański
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni Bożej.
w. 3

Upodoba sobie w bojaźni Bożej.

I spocznie na nim Duch Pański
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i pobożności (pietatis).
w. 3

I napełni go duch bojaźni Bożej.

Liczba darów Ducha Świętego, obecnie nam znana, posiada swój zapis
w Wulgacie. Według niektórych egzegetów, tłumacz Pisma św. wyodrębnił
z wiersza 11,2c, czyli z daru „bojaźni Bożej” cnotę „pobożności” (pietas), jako
swoisty dar, w celu uniknięcia powtórzeń. Nauka o darach Ducha Świętego ma
potwierdzenie u pisarzy wczesnochrześcijańskich. W średniowieczu autorzy
przypisywali im wielką rolę w życiu duchowym i ukazywali ich związek
z sakramentem bierzmowania. Sobór Watykański II poucza, że dary Ducha
Świętego udoskonalają nadprzyrodzone życie wiernych i uzdalniają do
sprawowania różnych funkcji we wspólnocie Kościoła (por. KK 4,12,15; KO 5;
KDK 15; 38).

Ks. W. Wielgat

Intencja – jej znaczenie
W każdej ludzkiej czynności ważna rolę odgrywa cel, dla którego podejmuje
się jakieś działanie. Celem tym jest dobro poznane rozumem. do jego osiągnięcia
jest potrzebna stanowcza wola, czyli pragnienie posiadania dobra. Temu właśnie
służy intencja. W obecnej refleksji rozpatrzymy: 1) Czym jest intencja? i 2) Jakie
znaczenie posiada ona w modlitwie?
Co do 1). W języku potocznym przez intencję rozumie się
cel, który pragnie się zdobyć. Np. proszę kapłana, by odprawił
Mszę św. o zdrowie. Moim pragnieniem jest osiągnięcie zdrowia.
To właśnie zdrowie uważam za intencję. Tymczasem w ścisłym
znaczeniu intencja jest czymś innym. Ks. W. Granat w dziele p.t.
Sakramenty święte (Część I., s. 69) podaje następujące pojęcie intencji: Jest to akt
woli skierowującej działania do jakiegoś celu uprzednio poznanego przez rozum.

4
To określenie może wydawać się zbyt trudne, a jednak w samej rzeczy
można je łatwo zrozumieć. Cel, jak już wcześniej wspomniałem, oznacza
właśnie dobro, które chcemy osiągnąć. Poznajemy je rozumem sami lub ktoś
nam je proponuje i uznajemy je za godne zdobycia. Teraz musi zadziałać wola,
czyli decyzja zdobycia tego dobra. Ten właśnie akt woli nazywa się intencją.
Intencja zatem jest aktem wewnętrznym, decyzją człowieka. Jest to duchowe
poruszenie, które skłania do działania, żeby osiągnąć poznane dobro.
Co do 2). W odniesieniu do modlitwy intencję można określić jako akt
woli, która skłania człowieka do rozmowy z Bogiem, by uzyskać
upragnione dobro.
Intencja odgrywa w modlitwie bardzo ważną rolę. Ona decyduje, czy
wymawiane słowa mają charakter modlitwy, czy nie. Np. ktoś recytuje tekst
modlitwy Ojcze nasz, lecz celem wypowiadanych słów jest nauka poprawnego
wymawiania tekstu. Taka recytacja nie będzie modlitwą. Także ten, kto
bezmyślnie wypowiada jakąś modlitewną formułę lub czyni to dla żartu, nie
tylko się nie modli, lecz może nawet ubliżać Panu Bogu.
Pragnienie rozmowy z Panem Bogiem, czyli intencja modlenia się, może
mieć różny cel, np. uproszenie łaski nawrócenia, dobrej śmierci, wierności
w powołaniu itp. Popularnie te różne cele nazywamy intencjami. Nie jest to
wprawdzie prawidłowy sposób wyrażania się, lecz jest
on dla wszystkich zrozumiały. W podtekście tego
wyrażania się znajduje się jednak to, co jest istotne: akt
woli rozmowy z Panem Bogiem. Na zakończenie tej
refleksji warto podkreślić, że w każdej modlitwie
zasadniczym aktem woli, czyli intencją, powinno być
uwielbienie Pana Boga.
Ks. W. Wielgat.

Człowiek wielki na kolanach

(Relacja z Mszy św. inaugurującej 3 rok Nieustannej Nowenny)

W sobotę, dnia 27 listopada 2004 r., o godz. 16.oo świątynia
katedralna
w Ełku rozbrzmiewała radosnym hymnem dziękczynienia Bogu za dwa lata
istnienia Dzieła Nieustannej Nowenny. Koncelebrowanej Mszy św., w której
wzięło udział wielu kapłanów, przewodniczył J. E. Ksiądz Biskup Jerzy Mazur.
Pasterz Diecezji dokonał równocześnie inauguracji trzeciego roku modlitwy
Koronką do Ducha Świętego.
Zaangażowani w modlitwę Nieustannej Nowenny wierni licznie przybyli na
Mszę św., by dziękować za otrzymane łaski. Niezwykle żarliwe słowo wygłosił
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do zebranych Pasterz Diecezji. Zwrócił uwagę na niełatwe czasy, w których
przyszło żyć współczesnemu człowiekowi. Trawiony lękiem i zatroskaniem,
człowiek traci nadzieję na zwycięstwo, pokonanie trudności. Ksiądz Biskup
nawiązał do słów Ojca św.: Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się. Podkreślił,
że tylko wiara i zaufanie Chrystusowi, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, może
napełnić człowieka radością i nadzieją. Takim otwarciem drzwi Ksiądz Biskup
nazwał udział w Dziele Nieustannej Nowenny i zauważył, że trzeba dziś ludzi
mocnych wiarą, nadzieją i miłością.
Pasterz Nawiązał także do ogłoszonego przez Ojca Św. Roku Eucharystii,
podkreślając, jak ważne jest nasze zdumienie Eucharystią, głód Eucharystii.
Według słów naszego Pasterza dziś być chrześcijaninem, to być
człowiekiem Eucharystii. Często jednak swoją postawą przypominamy
uczniów z Emaus, gdyż – jak oni – wątpimy, jesteśmy „w drodze”. Dopiero
uwierzenie naprawdę, że Chrystus zmartwychwstał, czyni nas ludźmi wolnymi i
– jak uczniowie z Emaus – możemy powiedzieć: zostań z nami, umocnij nas, wyjaśnij
nam Pisma. Winniśmy wypraszać dar wiary także dla tych, którzy odeszli od
Kościoła.
Na zakończenie Ksiądz Biskup powiedział, że jesteśmy wielką wspólnotą,
która jest znakiem, jak działa w Kościele Duch Święty. Jednak nie wystarczy
znać Chrystusa, lecz trzeba wiarą się dzielić z innymi w pracy, w domu,
w najbliższym otoczeniu. Kościół ełcki powinien być Kościołem modlitwy –
podkreślił Pasterz. Niezwykle mocno zabrzmiały słowa Księdza Biskupa:
Człowiek jest wielki na kolanach. Zakończył wezwaniem do Ducha
Świętego, by nas umacniał, bo – powtórzył Pasterz – czasy trudne wymagają
ludzi mocnych wiarą, nadzieja i miłością.
Marzena Tyborska
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Owoc modlitwy

Z córką nie miałam do tej pory kłopotu. Uczyła się dobrze, pomagała mi
w pracy w Podwórkowym Kółku Różańcowym Dzieci, pięknie śpiewała psalmy
responsoryjne w czasie Mszy św. Ale od pewnego czasu zaszła w niej nagła
zmiana. Bunt. W tym roku z dniem 1 września rozpoczęła naukę w I klasie
liceum ogólnokształcącego. Zapowiedziała, że z dziećmi nie będzie miała nic
wspólnego. Powiedziała, że także do kościoła nie ma ochoty chodzić;
ostatecznie posiedzi w ostatniej ławce. Stała się nerwowa, nieprzystępna. Smutna
i przygnębiona niechętnie brała się do odrabiania lekcji. Na pytanie, co się stało?,
wybuchła płaczem i krzyknęła: Nienawidzę szkoły! Nie chcę tam chodzić! Prosiłam,
by zwróciła się o pomoc do Jezusa. Odpowiedziała podnieconym głosem, że
Boga nie ma, bo gdyby był, to by nie pozwolił jej tak cierpieć.
Bardzo mnie to zabolało. Postanowiłam modlić się w jej
intencji Koronką do Ducha Świętego, aby Pan Jezus dotknął ją
swoją łaską, a Duch Święty rozjaśnił umysł. Nie ustawałam
w codziennej modlitwie. Córka zaś w czasie mojej porannej
modlitwy prosiła, bym ją zwolniła z chodzenia do szkoły, bo
i tak tam nie pójdzie. Czuła się samotna i bezradna.
Tłumaczyłam jej, jak umiałam, by słuchała głosu Jezusa
i czekała. Nieustanna modlitwa do Ducha Świętego przyniosła oczekiwane
owoce. Córka uczy się w nowej szkole, ma wspaniałe koleżanki, powrócił
uśmiech i zapał do nauki. Zniosła wiele upokorzeń, doznała uczucia lęku.
Wierzę, że Jezus wysłuchał mojej modlitwy. W rezultacie na ten rok 2004/2005
córka chętnie włączyła się grupy modlitewnej Nieustannej Nowenny do Ducha
Świętego. Chwała Tobie, Duchu Święty!
Danuta z Rajgrodu.

Dzielę się radością
Szczęść Boże! Pragnę podzielić się swoją radością i spostrzeżeniem. Od
momentu, kiedy zaczęłam modlić się Koronką ku czci Ducha Świętego, już
w czwartym dniu Nowenny odczułam szczególną radość w sercu i lekkość.
Podczas rozmowy z Duchem Świętym otrzymałam myśl, by podzielić się tą
modlitwą z rodziną. Nie wiedziałam, jak to zrobić, lecz Pan przyszedł mi
z pomocą. Zadzwoniłam do swego Księdza Proboszcza i przedstawiłam mu
swoją myśl; zapytałam też, czy mogę tę Koronkę powielić. Otrzymałam
zezwolenie. Zrobiłam 20 kopii, rozdałam rodzinie oraz niektórym sąsiadom.
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Z radością mogę stwierdzić, że zauważyłam zmiany w mojej rodzinie,
a także u sąsiadów. Pokochałam tę Koronkę i modlę się nią codziennie – nie
tylko w wyznaczonym terminie. Modlę się za swoją rodzinę, za naszego Księdza
Biskupa, za kapłanów i w innych intencjach. Wierzę, że Duch Święty
i Maryja dokonają reszty.
Czesława

Ilość osób zaangażowanych w modlitwę Nieustannej Nowenny
(Stan na dzień 7 grudnia 2004)
Miejscow.

Augustów
Ełk

Filipów
Giżycko
Olecko
Orzysz
Prawdziska
Raczki
Rajgród
Rożyńsk
Stare Juchy
Straduny
Sejny
Suwałki

Parafia pod wezw.
ilość
42
Najśw. Serca Pana Jezusa
14
Miłosierdzia Bożego
98
Świętej Rodziny
Św. Wojc. Bisk. i Męczen.
28
Najśw. Serca Pana Jezusa
55
57
Św. Tomasza Apostoła
42
42
NMP. Król. Apostołów
140
Św. Rafała Kalinowskiego
43
Opatrzności Bożej
98
Chrystusa Sługi
33
Ducha Świętego
14
Św. Jana Apostoła i Ewang.
84
Wniebowzięcia NMP
Św. Anny
Św. Maksm. Marii Kolbego
Ducha Świętego Pociesz.
Świętej Rodziny
NMP. Królowej Polski
M.B. Szkaplerznej
Najśw. Serca Pana Jezusa
Św. Andrzeja Apostoła
Trójcy Przenajświętszej
Narodzenia NMP
MB. Wspomożenia Wier.
Trójcy Przenajświętszej
NMP Królowej Polski
Nawiedzenia NMP
Św. Kazimierza
Razem

Szkoły i in. Wspól.

Gimnazjum Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 2
Gimnazjum Nr 1
Zespół Szkól Nr 1
Zespół Szkół Nr 2
Zespół Szkól Nr 6
Zespół Szkół Samorząd.
Wyższe Semin. Duchow.
Inne wspólnoty
Razem

87
112
70
42
56
28
70
14
28
112
182
28
28
42
14
Gimnazjum Nr 2
42
1648 + 329 (Szkoły) = 1977

ilość i

22
14
30
14
14
14
19
14
32
142
315

14
329
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Ilość osób modlących się w poszczególnych intencjach w roku 2004/5
(Stan z dnia 7 grudnia 2004)

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

I n t e n c j a
W intencjach Ojca św. i Księdza Biskupa Diecezji Ełckiej
Za kapłanów, alumnów i o powołania kapłańskie
Za osoby konsekrowane i o powołania do życia zakonnego
Za misjonarzy i o powołania misyjne.
Za katechetów i o rozwój dzieła ewangelizacji
O ożywienie kultu eucharystycznego w parafiach
Za małżonków – o dar wierności sakramentalnym zobowiązaniom
Za rodziny, by były wsparte na ewangelicznych zasadach
O poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci
O dar mądrości dla nauczycieli i wychowawców
O dar Bożej bojaźni dla młodzieży i dzieci
O wierność tradycjom chrześcijańskim w naszej Ojczyźnie
Za rządzących, aby szukali pokojowego rozwiązania konfliktów
Aby wszystkie kraje Europy przyjęły orędzie Ewangelii
Za biednych i cierpiących z powodu braku pracy
O miłosierdzie Boże dla chorych i umierających
O łaskę nawrócenia obojętnych w wierze i grzeszników
O łaskę uwolnienia z nałogów i o dar wytrwania
Razem
N A S Z

IlIlość
131
140
42
42
16
239
28
340
42
14
405
56
14
42
56
112
155
103
1.977

K A L E N D A R Z

6 Stycznia - w modlitwie pamiętamy o misjonarzach.
2 Lutego - Ofiarowanie Jezusa. On jest naszym Światłem.
Przyjmijmy Go z rąk Niepokalanej Matki.
9 Lutego - Popielec. Pamiętajmy, kim jesteśmy i postępujmy
ścieżkami Bożego miłosierdzia.
.
11 Lutego - Polecamy Bogu chorych na duszy i na ciele.
19 Marca - Św. Józefa – Patrona Kościoła i rodzin katolickich.
Modlimy się o zachowanie więzi sakramentalnej.
20 Marca - Niedziela Palmowa. Przeżywamy wielki Tydzień.
Biuletyn Dzieła Nieustannej Nowenny jest organem bezpłatnym na rzecz potrzeb tegoż Dzieła.
Redaguje Zespół Koordynujący Rytm Nowenny. Korekta Biuletynu: mgr Ewa Bohdanowicz
i mgr Marzena Tyborska. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:
a) – Danuta Bąk, 19-300 Ełk, ul. Słowackiego 15A/6; tel. 621-45-71.
b) - Elżbieta Ciekanowska, 19-300 Ełk, ul Śląska 5; tel. 621-07-88.
c) - Irena Tomkiel, 19-300 Ełk, ul. Łąkowa 34; tel 610-28-60.

