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Charyzmaty – Nowa Pięćdziesiątnica w Kościele Ducha Świętego   

 

   W ostatniej katechezie rozpoczęliśmy cykl poświęcony charyzmatom – 

nadzwyczajnym, hojnym i darmowym darom Ducha Świętego, których chętnie udziela On 

ludziom pragnącym służyć i nieść Chrystusa innym. Pokazaliśmy, że dary Ducha Świętego 

były powszechnie stosowane w pierwotnym Kościele, gdzie cuda, proroctwa, uzdrowienia, a 

nawet wskrzeszenia były na porządku dziennym i działy się wszędzie tam, gdzie Kościół 

ewangelizował. W pewnym momencie te dary jednak zanikły, jedni zaczęli je traktować jako 

zarezerwowane dla wielkich świętych, inni przestraszyli się ich, a ogromna większość 

wierzących praktycznie zapomniała o ich istnieniu.  

Wiek XX i nasze współczesne czasy to niezwykła epoka w historii Kościoła, kiedy 

Duch Święty sam na nowo odkrywa przed nami swoją moc i zaprasza nas do korzystania z 

niej. Otóż pod koniec XIX wieku zauważamy coraz większe zainteresowanie Duchem 

Świętym, zarówno w oficjalnym nauczaniu Kościoła, jak i u wielu mistyków.  

Elena Guerra – włoska błogosławiona, założycielka Zakonu Sióstr Oblatek Ducha Świętego, 

jako swoją główną misję odczytała przywrócenie roli Ducha Świętego do centrum życia 

chrześcijańskiego przez poddanie się obecności Bożego Ducha, aby to On sam działał w 

sercu chrześcijanina. W wielu listach do papieża pisała m.in. tak:  

„Zaleca się tyle form pobożności, i słusznie, ale o tej pobożności, która zgodnie z duchem 

Kościoła ma być pierwsza, milczy się. Praktykuje się tak rozmaite nowenny, i słusznie, ale ta 

nowenna, którą z nakazu samego Zbawiciela przeżyła Najświętsza Maryja Panna i 

Apostołowie, jest teraz prawie zapomniana. Kaznodzieje wychwalają wszystkich świętych, i 

słusznie, ale kto kiedy słyszy kazanie ku czci Ducha Świętego, który przecież kształtuje 

świętych? Dlatego, Ojcze Święty, tylko Ty możesz sprawić, by chrześcijanie wrócili do 

Ducha Świętego, aby Duch Święty wrócił do nas, by obalił niegodziwe panowanie demona i 

udzielił nam oczekiwanej odnowy oblicza ziemi. Ileż i jakich błogosławieństw i łask 

przyniosłyby nam takie modlitwy?”.  

Nie trzeba było długo czekać i jeszcze w tym samym roku papież ustanowił Nowennę przed 

uroczystością Zesłania Ducha Świętego, nawiązując do wzoru modlitwy pierwotnego 

Kościoła. Papież Leon XIII idąc za natchnieniami bł. Eleny, w imieniu całego Kościoła 

wyśpiewał hymn Veni Creator Spiritus (O Stworzycielu Duchu Przyjdź), poświęcając XX 

wiek Duchowi Świętemu. Dokładnie w tej chwili w Stanach Zjednoczonych uczestnicy 
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szkoły biblijnej jednego z metodystycznych pastorów, po nałożeniu rąk i modlitwie 

doświadczyli łaski wylania Ducha Świętego, którą dziś nazywamy chrztem w Duchu 

Świętym.  

To doświadczenie rozprzestrzeniło się szybko w Stanach Zjednoczonych, a następnie na 

całym świecie, porywając miliony ludzi do głębszej relacji z Duchem Świętym. Pokazuje to 

jak Duch Święty jest wolny w swoim działaniu. Wkrótce potem, grupka katolików 

zgromadzonych na rekolekcjach doświadcza nowego wylania Ducha Świętego i daje tym 

samym początek szeroko rozumianemu nurtowi charyzmatycznemu. W krótkim czasie 

powstaje wiele wspólnot, które są ruchami odnowy Kościoła i do dziś formują całe zastępy 

świeckich, świadomych swojej wiary i gorliwych katolików. Są takie wspólnoty jak Oaza, 

Neokatechumenat, Szkoły Nowej Ewangelizacji, Odnowa w Duchu Świętym, Galilea czy 

Przyjaciele Oblubieńca. Zainteresujmy się tymi inicjatywami, ponieważ uczestnicząc w nich 

można wejść w głęboką zażyłość z Duchem Świętym, doświadczając na sobie Jego mocy.  

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, prosimy Cię, niech przyjdzie do nas Duch 

Święty i wyleje na nas swoje łaski. Niech wzbudzi nową Pięćdziesiątnicę w naszym Kościele. 

Niech Jego moc zstąpi na nas wszystkich, a zwłaszcza na tych, którzy nie wierzą, na tych, 

którzy są letni w wierze i na zatwardziałych grzeszników. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

 


