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                           Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
 
 
 

                           „Gdy Duch Święty zstąpi na was,  

                          otrzymacie Jego moc  

                          i będziecie moimi świadkami” 

                                                                 (Dz 1,8) 

 

 

 

 

 

Kochane Siostry, 

Drodzy Członkowie i Członkinie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, 
 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego przeżywana w radości paschalnej na nowo 
odsłania przed nami wielkie wydarzenia Wieczernika, w którym spełniła się obietnica 
Chrystusa: Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (por. Dz 
1,3-8). Dzięki tchnieniu Ducha Pocieszyciela, które przeniknęło serca i umysły Apostołów, 
zrozumieli oni całą prawdę Ewangelii głoszoną przez Mistrza. Ich lęk i niepewność 
przerodziły się w zdecydowaną odwagę, by dawać świadectwo wiary i jak polecił im 
Chrystus, głosić Dobrą Nowinę w Jerozolimie i na całym świecie.  

Duch Święty jest darem Chrystusa dla Kościoła. On nieustannie zstępuje na 
Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa, udziela mu swoich darów, łask, ożywia, odnawia, 
przenika swą mocą i miłością oraz objawia światu Boga Ojca i Syna - Zbawiciela 
wszystkich ludzi. Życie zakonne jest znakiem świętości Kościoła i działania w nim Ducha 
Świętego, który jako inspirator życia konsekrowanego pozostaje niezastąpionym źródłem 
naszego autentycznego upodabniania się do Chrystusa. On umacnia nasze powołanie, 
kształtuje naszą tożsamość zakonną i dopomaga w realizacji elżbietańskiego posłannictwa. 
To Duch budzi pragnienie pełnej odpowiedzi; to On kieruje wzrostem tego pragnienia, skłania do 
udzielenia pozytywnej odpowiedzi, a później pomaga w jej wiernej realizacji; to On formuje dusze 
powołanych, upodabnia ich do Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego oraz przynagla do podjęcia Jego 
misji, oni zaś, idąc pod przewodnictwem Ducha drogą nieustannego oczyszczenia, stają się stopniowo 
osobami ukształtowanymi na wzór Chrystusa /VC 19/.  

Najlepszym sprawdzianem wartości naszych czynów i naszej wiary są obecne w 
naszym życiu owoce Ducha Świętego: po owocach poznacie ich (por. Mt 12,33). Należą do 
nich: miłość, która nie jest sentymentalna i uczuciowa, ale ta która wszystko znosi i 
wszystko przetrzyma; radość, która nie jest powierzchowna i hałaśliwa, ale emanuje z 
wnętrza człowieka; pokój, który nie jest świętym spokojem, ale stałym obdarowywaniem i 



przebaczaniem; cierpliwość, uprzejmość i dobroć wobec chorych, cierpiących i 
potrzebujących oraz wobec Współsióstr, z którymi przyszło nam żyć i dążyć do świętości. 
Owocem Ducha Świętego jest również wierność Bogu i podjętym zobowiązaniom 
wynikającym z konsekracji zakonnej oraz łagodność i opanowanie, które nie są wyrazem 
pobłażliwości i tolerancji wobec niszczącej cywilizacji śmierci, ale świadomości, że losami 
świata kieruje Bóg. 

Duch Święty jako Dawca darów pobudza nas nie tylko do refleksji, ale kieruje nasze 
kroki na drogę zdecydowanej odnowy oraz weryfikacji naszego elżbietańskiego powołania. 
Trwając w tych dniach na modlitwie w naszych „zakonnych wieczernikach”, postawmy 
sobie pytania dotyczące naszej tożsamości: Kim jestem? Jaka jest moja elżbietańska 
tożsamość, która wyrasta z naszego charyzmatu? Jak mocno jestem zakorzeniona w Bogu? 
Nasze Zgromadzenie zgodnie z charyzmatem ma służyć ludziom chorym i potrzebującym 
oraz przyczyniać się do złagodzenia cierpienia w świecie. Dlatego za wzorem Chrystusa, 
tak jak bł. Matka Maria powinniśmy nieść miłość miłosierną każdemu potrzebującemu 
człowiekowi, Współsiostrom i tym wszystkim do których Bóg nas posyła. On nieustannie 
napełnia nas swą łaską ponieważ pragnie, abyśmy użyczali Mu swoich dłoni, ofiarnego 
serca i byli dyspozycyjni do świadczenia miłosierdzia wobec innych. 

Dzięki darom Ducha Świętego, poprzez wspólnotowy i osobisty rozwój duchowy 
powinniśmy przyczyniać się do jedności Kościoła i budowania Królestwa Bożego na ziemi. 
„Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy”(Ga 5,25). Nieraz zapominamy, że to Bóg jest 
Panem i Sprawcą naszego powołania, toczymy walkę ze sobą, z własną słabością i lękiem, 
wygasa w nas ewangeliczny entuzjazm, zanika uśmiech na twarzy i wydaje się, że nic już nie 
potrafimy z siebie wykrzesać. Zawsze powinniśmy jednak pamiętać, że Bóg jest obecny 
również wtedy, gdy czujemy się bezradni wobec cierpienia, gdy wydaje się nam, że nasza 
posługa jest bezowocna, gdy przychodzą na nas chwile kryzysu, osłabienia wiary, 
osamotnienia i gdy sami się gubimy. A przecież Ten, który nas wezwał i posłał, udziela 
nam nieustannie swej łaski do wypełniania charyzmatycznego posłannictwa. On nas kocha 
bezgraniczną Miłością, kształtuje naszą historię życia i dopomaga nam w odkrywaniu 
naszej tożsamości zakonnej. Z pomocą Bożą starajmy się wychodzić z naszych niemocy, 
lęku i zagubienia, by z nową siłą ducha odbudować w sobie nadzieję do rozpoczynania od 
nowa.  

W klimacie modlitewnego skupienia życzmy sobie, aby Zesłanie Ducha Świętego - 
dla Kochanych Sióstr oraz Drogich Członków i Członkiń Wspólnoty Apostolskiej św. 
Elżbiety - stało się wiosną duchowego rozwoju, odkrycia nowej radości płynącej z realizacji 
daru elżbietańskiego powołania. Duch Święty, Dawca i Źródło darów mnogich, który 
przychodzi dzisiaj do nas ze swą mocą i łaską, niech rozpali w nas nową gorliwość i 
pragnienie pełniejszego wzrostu duchowego i apostolskiego. Prośmy Go, aby zawsze 
wstawiał się za nami u Ojca i modlił się w nas, aby wziął nas w posiadanie i prowadził, aby 
oczyścił nasze serca swym ogniem i uczynił wiarygodnymi świadkami Ewangelii. Wołajmy 
z wiarą: Przyjdź Duchu Święty i napełnij nas swoim światłem! 

Łącząc się duchowo w przeżywaniu wielkich wydarzeń Wieczernika, w imieniu 
wszystkich Mieszkanek domu generalnego przesyłam wiele siostrzanych pozdrowień, 

oddana w Chrystusie  

S. M. Samuela Werbińska 


