MIŁOSIERDZIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Wstęp
„Niech Duch Święty będzie przewodnikiem i wsparciem
Ludu Bożego, pomagając mu kontemplować oblicze miłosierdzia”
(Franciszek, Misericordiae vultus, nr 4)1

Istotę Boga Trójjedynego najpełniej wyraża
Miłosierdzie. W Roku Miłosierdzia wiele mówi się o
miłosiernym Ojcu, Synu, ale za mało rozważa się o
miłosierdziu Ducha Świętego. A przecież, gdyby nie
Duch Święty, nasze relacje z Bogiem Ojcem czy Synem
miałyby tylko wartość czysto emocjonalną. Bez Ducha
Świętego nie byłoby rzeczywistego spotkania z Jezusem.
Bowiem Duch Święty, który w życiu wewnętrznym
Trójcy jednoczy Osoby Ojca i Syna i jest Miłością
Osobową, czyni to samo w naszym wewnętrznym życiu.
On działając od wewnątrz przemienia nas, prowadzi
naszą wolę, kieruje naszym działaniem, udoskonala
naszą świadomość, oczyszcza naszą miłość. Żaden z
sakramentów „nie dałby” nam Jezusa, gdyby nie Duch
Święty! Płynie stąd wniosek, iż miłosierdzie Boga
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obejmuje i przenika każdego z nas dzięki Duchowi
Świętemu2.
Rozważając
misterium
Ducha
Świętego
zastanówmy się nad miłosiernymi dziełami i miejscami
aktywności Ducha Świętego. Niech nam towarzyszy:
refleksja (1), przesłanie (2) i modlitwa (3).
I. REFLEKSJA
Są specyficzne trzy dzieła miłosierdzia Ducha
Świętego, które od Niego otrzymujemy w darze. Należą
do nich wiara, komunia i modlitwa3.
1.Wiara
Pierwszym dziełem miłosierdzia Ducha Świętego
dla człowieka jest wiara będąca więzią z Bogiem. Bez
działania Ducha Świętego w naszej duszy i woli, nie
bylibyśmy w stanie uwierzyć w Chrystusa. Mówi o tym
święty Paweł: „Nikt też nie może powiedzieć bez
pomocy Ducha Świętego «Panem jest Jezus»” (1 Kor 12,
3). A zatem dzięki Bożemu Duchowi wierzymy w
Jezusa, powierzamy Mu siebie i uznajemy, że jest Synem
Bożym. Jeśli zabraknie wiary w to, że Jezus jest Bogiem,
brakuje też wiary w to, że jest On w stanie nas zbawić.
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Wiara jest darem i łaską, dlatego nie bierze się ona ze
studiowania lecz jest dziełem miłosiernego Ducha
Świętego4.
2. Komunia (communio)
Drugim dziełem miłosierdzia Ducha Świętego dla
człowieka jest communio (komunia), czyli tworzenie
wspólnoty z Bogiem i między członkami Kościoła. W
drugim liście do Koryntian (13, 13) św. Paweł pisze:
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar
jedności w Duchu Świętym niech będą z wami
wszystkimi!”. Słowo communio, w języku greckim
oznacza koinonia, czyli zjednoczenie dogłębne i osobowe
pomiędzy Bogiem a człowiekiem oraz między ludźmi. To
podwójne dzieło jednoczenia jest szczególnym dziełem
miłosiernego Ducha Miłości5.
3. Modlitwa
Trzecim dziełem miłosierdzia Ducha Świętego
jest modlitwa. Niektórym wydaje się, że modlitwa jest
darem człowieka i że polega ona na mówieniu, układaniu
jak najpiękniejszych strof. Tymczasem - jak pisze apostoł
Paweł - „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy
bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch
4
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przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można
wyrazić słowami” (Rz8, 26). Duch Święty, który mieszka
w nas podobnie jak w świątyni, zna nasze potrzeby i
wolę Bożą względem nas. Trzeba tylko trwać w zaufaniu,
że On najlepiej i wszystko wie o nas. Tak się rodzi
najprostsza i najpiękniejsza modlitwa w Duchu
Świętym6.
II. PRZESŁANIE
Są trzy miejsca, w których Duch Święty w
szczególny sposób działa: ambona, konfesjonał i
ołtarz7.
1.Ambona - słowo Boże (wiara)
a) Jest dziełem miłosierdzia Ducha Świętego.
Głoszona homilia czy kazanie nie jest zwykłą mową
człowieka, lecz słowem Bożym, które rodzi wiarę
strzeżoną przez miłosiernego Ducha Świętego.
Papież Franciszek uczy w bulli Misericordiae
vultus, że aby być zdolnym do miłosierdzia trzeba
najpierw wsłuchać się w słowo Boże.
„Oznacza to, że trzeba odkryć na nowo wartość milczenia,
aby móc medytować nad słowem, które jest do nas zwrócone. W ten
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sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Boga i przyjęcie go
jako własnego stylu życia”8.

b) Poprzez słowo Boże przekazane pod
natchnieniem Ducha Świętego winniśmy kontemplować
oblicze Jezusa9, by żyć autentycznie głębią wiary.
2.Konfesjonał - Sakrament Pokuty i Pojednania
(communio)
a) Zbawiciel w wieczór zmartwychwstania
zwrócił się do apostołów słowami: „Weźmijcie Ducha
Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone….”(J 20,22). To miłosierdzie Ducha Świętego
sprawia, że szafarz sakramentu może nas uwalniać od
grzechów.
W powieści Bruce'a Marshalla pt.: Ale i oni otrzymali
po denarze dowiadujemy się o tym jak Bohater książki, ksiądz
Gaston, musi wyspowiadać młodego niemieckiego żołnierza,
którego francuscy partyzanci skazali na śmierć. Żołnierz
wyznaje swoją słabość do kobiet i liczne przygody miłosne,
jakie przeżył. Ksiądz wyjaśnia mu, żeby móc uzyskać
przebaczenie i odpuszczenie grzechów, musi za nie żałować.
Żołnierz odpowiada: Jak mam żałować? To było coś, co mi się
podobało, gdybym miał możliwość, teraz zrobiłbym to samo.
Jak miałbym żałować? Wówczas ksiądz Gaston, który chce
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udzielić rozgrzeszenie penitentowi stojącemu już niemal w
obliczu śmierci, wpada na genialny pomysł i pyta: Ale czy
żałujesz, że nie żałujesz?, młodzieniec spontanicznie
odpowiada: Tak, żałuję, że nie żałuję. Przykro mi, że nie umiem
okazać żalu. To staje się maleńką szczeliną, która pozwala
księdzu udzielić rozgrzeszenia10. Sprawił to miłosierny Duch
Święty.
b) Trzeba nieustannie polecać Duchowi Świętemu
nasze spotkanie z Jezusem, szczególnie w sakramencie Pokuty i
Pojednania. Bowiem żal za grzechy i nawrócenie są dziełami
Ducha Bożego tworzącymi communię z Bogiem i ludźmi.
3. Ołtarz - Msza święta (modlitwa)
a) Msza święta jest dziełem Ducha Świętego. Jak
niegdyś człowieczeństwo Chrystusa ukształtowane
zostało przez Ducha Świętego: I za sprawą Ducha
Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się
Człowiekiem…11, tak też w każdej Mszy świętej
przemienia On chleb i wino w Ciało i Krew Jezusa
Chrystusa. Dlatego też Kościół przyzywa w epiklezie
Ducha Świętego, aby zstąpił na dary ofiarne i aby je
przemienił.
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b) Każda Msza święta jest zesłaniem Ducha
Świętego. Włączenie się świadomie i czynnie w
modlitwę Pięćdziesiątnicy przez fakt osobistego
współofiarowania
mszalnego
jest
naszą
najwartościowszą i najskuteczniejszą modlitwą.
W życiu Matki Teresy z Kalkuty ogromną rolę
odgrywała modlitwa i adoracja eucharystyczna.
Błogosławiona była przekonana, że może realizować
największe dzieła w jedności z Chrystusem. Uczyła
swoje siostry, by trwały nieustannie na modlitwie i
adoracji, opierając się nie na sobie, ale na Obecnym w
Hostii. Matka Teresa wiedziała, że Jezus jest obecny w
sakramencie Ciała i Krwi oraz ubogich. Modliła się, bo
była przekonana, że: „Modlić się to kochać Jezusa”12.
Niech źródłem naszej modlitwy będzie codzienna Msza
święta, będąca dziełem miłosierdzia Ducha Świętego.
III. MODLITWA
Wszechmogący Boże, niech Duch Święty
przemieni nas wewnętrznie swoimi darami i stworzy
w nas serce nowe, abyśmy mogli podobać się Tobie
przez wiarę, communię z Bogiem i bliźnimi i modlitwę.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna,

12

Por. D. Kruczyński, Oblicza miłosierdzia, Kielce 2016, s. 163.

8
Który z Toba żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków13.
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Por. Kolekta z Czwartku VII Tygodnia Wielkanocnego. Zob.
Mszalik z czytaniami na cały rok, oprac. J. Nowak; A. Piętka, Poznań
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