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Ilekroć rozpoczyna się przygotowanie do sakramentu bierzmowania 

w naszej parafii, tylekroć pojawiają się osoby, które ze zdziwieniem 

odkrywają, że jest coś, czego nie da się załatwić od ręki za drobną 

odpłatnością. Wciąż jeszcze są rodzice, którzy posyłając swoje pociechy na 

treningi, kursy językowe i inne zajęcia dodatkowe, nie mogą jednak 

zrozumieć, jak te biedne, zmęczone dzieci można ciągać do kościoła i 

kazać im przez 2 lata przygotowywać się do bierzmowania. Gdy pytamy: 

po co się trudzić, odpowiedź jest właściwie tylko jedna. Człowiek pracuje 

nad sobą, rozwija swoje serce, umysł, sumienie i otrzymuje dary Ducha 

Św. nie tylko dla siebie, ale także dla wspólnego dobra. Zesłanie Ducha 

Świętego przemieniło uczniów Jezusa w Apostołów. Wychodzą z 

zamkniętego pomieszczenia i zaczynają głosić Dobrą Nowinę. Duch Św. 

został dany Kościołowi i działa w nas nieustannie. Duch napełnia nasze 

serca, usuwając z nich lęk i obficie obdarowując swoimi darami. Dzięki 

działaniu Ducha Św., cała siła Kościoła jest z Boga, a przejawia się ona 

przede wszystkim w świętości jego członków - bo świętość jest darem. O 

własnych siłach można zostać bohaterem, zyskać sławę, ale świętość to 

coś więcej: w świętym ma objawiać się Bóg. Święty jest tym, który niesie 

Boga. Duch Święty przyszedł do uczniów wtedy, gdy Apostołowie byli 

przerażeni i ścigani. Drzwi były zamknięte z lęku przed ludźmi i 

represjami. Zamknięte drzwi to obraz odcięcia się od wszystkich, 

zawiedzenia się na życiu, rezygnacji z wychodzenia innym naprzeciw i 

wycofania się. Zamykamy drzwi, gdy chcemy uciec, bo wszyscy nas ranią i 

wszystko stało się pułapką budzącą naszą podejrzliwość. Zamknięte drzwi 

to zamknięty w sobie człowiek, który już nie wierzy w to, że cokolwiek w 

życiu mu się uda. W takich chwilach myślimy, że Bóg naprawdę umarł albo 

przestał się nami interesować, a my umarliśmy dla Niego albo nic dla 

Niego nie znaczymy. Są takie chwile w naszym życiu, gdy z lęku 

zamykamy się w sobie i stajemy się niedostępni jak wierzchołek skały. 

Nikomu nie pozwalamy się zbliżyć do siebie. Modlić się, a nawet myśleć o 

Duchu Św., to mówić Mu : „Przyjdź”. Kto z nas nie tęskni za kimś, kto 
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może przyjść i pocieszyć w smutku, czy żalu, kto nie tęskni za kimś, kto 

pomoże, gdy jesteśmy bezradni i nie umiemy czegoś sami zrobić ? Kto nie 

tęskni, żeby ktoś przyszedł i porozmawiał, wlał zachętę w serce, sprawił 

radość? A nawet wtedy, gdy jest dobrze, czy nie chcemy, żeby ktoś 

przyszedł, abyśmy mogli podzielić się tą radością? Gdy jesteśmy bezradni, 

słabi, grzeszni, samotni i smutni, ale i wtedy, gdy jest dobrze i jesteśmy 

pełni sił, trzeba wołać „Przyjdź”. Nie jest to łatwe, bo nie wiemy, dokąd 

nas Duch poprowadzi. Dlatego trzeba to czynić z wiarą, modlitwą i ciągłym 

oczekiwaniem. Duch Święty bierze pod swoje skrzydła ludzi połamanych 

zwątpieniem, złamanych bólem – czyni w nich swoje gniazdo. Duch Św. 

przychodzi, żeby pomóc nam uczynić krok miłości i odwagi, jakiego w tej 

chwili wymaga od nas życie. I choć teraz wydaje się nam to trudne, to 

kiedy przyjdzie Duch Św., zapomnimy o tym. Ważne będzie tylko to, czego 

On będzie chciał. Pięćdziesiątnica to wielkie wylanie darów i owoców 

Ducha Świętego, które staną się naszym udziałem, jeżeli będą przyjęte z 

wiarą. Jezus Chrystus staje dzisiaj pośród nas i mówi: „Bądźcie moimi 

Apostołami. Bądźcie moimi świadkami w domu, w pracy, w szkole. Bądźcie 

moimi świadkami wszędzie tam, gdzie ludzie zapominają, że to ja jestem 

źródłem wszelkiego dobra”. Zaprośmy Ducha Św. szczególnie dzisiaj do 

naszych serc, do naszego życia, do naszej codzienności. Nauczmy się w 

każdej okoliczności naszego życia – a zwłaszcza wtedy, gdy zawiedzie nas 

nasza wiedza i mądrość, gdy nic z tego, co się dzieje wokół nas, nie 

będziemy mogli zrozumieć, gdy staniemy bezradni wobec życia i jego 

nawałnic, gdy nie będziemy wiedzieć jak postąpić, gdy nie będziemy 

potrafili określić, kim naprawdę jesteśmy – wołać do Ducha Św.: 

„ Przyjdź”. Przyjdź z mądrością, rozumem, radą, męstwem, umiejętnością, 

pobożnością i Bożą bojaźnią. Niech Duch Święty nas odmieni i umocni. 

Niech będzie tym, który rozgrzeje serca twarde, da zasługę męstwa, da 

wieniec zwycięstwa, da szczęście bez miary. Niech będzie w końcu – jak 

prosił Św. Jan Paweł II – tym, który odnowi oblicze tej ziemi. 
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