
ROK B ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

EWANGELIA (J 15, 26-27; 16, 12-15) 
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca 
pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną 
od początku.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie 
On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale 
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy 
chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. 
Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 911, 1781) 
„Widziałam w duchu Trzy Osoby Boskie, ale jedna Ich Istota. On jest sam, jeden, jedyny, 
ale w trzech Osobach, ani mniejsza, ani większa jedna z Nich ani w piękności, ani w 
świętości nie ma różnicy, bo jedno są. Jedno, absolutnie jedno są. Miłość Jego przeniosła 
mnie w to poznanie i złączyła mnie ze sobą. Kiedy byłam złączona z jedną [Osobą Boską], 
to także byłam złączona z drugą i trzecią [Osobą Boską], tak że, jak się łączymy z jedną, 

przez to samo łączymy się z tymi dwiema Osobami ⎯ tak samo jak z jedną. Jedna ich jest 

wola, jeden Bóg, chociaż w Osobach Troisty. Kiedy się duszy udziela jedna trzech Osób, 
to mocą tej jednej woli jest złączona z trzema Osobami i jest zalana szczęściem, które 
spływa z Trójcy Przenajświętszej; tym szczęściem karmią się święci. Szczęście, jakie 
tryska z Trójcy Przenajświętszej, uszczęśliwia wszystko, co jest stworzone; tryska życie, 
które ożywia i daje wszelkie życie, które z Niego bierze początek. W tych chwilach dusza 
moja doznała tak wielkich rozkoszy Bożych, których trudno mi wyrazić”. 

„Po Komunii św. ogarnęła mnie niepojęta miłość Boża. Dusza moja obcowała z Duchem 
Świętym, który jest tym samym Panem jak i Ojciec, i Syn. Jego tchnienie napełnia duszę 
moją taką rozkoszą, że próżno bym się wysilała, aby choć w części dać pojęcie o tym, co 
przeżywało serce moje. Przez dzień cały, wszędzie, gdziekolwiek byłam, z kimkolwiek 
rozmawiałam, towarzyszyła mi żywa obecność Boża; dusza moja tonęła w dziękczynieniu 
za te wielkie łaski”.
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➡ Jezus pragnie, abym  przychodził do Niego i  gasił swoje pragnienie, aby rzeki wody 
żywej popłynęły z mojego wnętrza. Czy czerpię jak najczęściej ze zdrojów życia – 
z sakramentów świętych? Czym karmię swoje wnętrze?

➡ Czy staram się o  żywą relację z Duchem Świętym, który jest tym samym Panem jak 
i Ojciec, i Syn? Czy zapraszam Go do swojej codzienności, podejmowanych decyzji, 
relacji, itd.?

➡ Będę prosił Ducha Świętego, aby mnie wprowadził do pełnej prawdy i w wielką 
zażyłość z Sobą, Ojcem i Synem.
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