13 maja – konferencja na Dzień wspólnoty Wody Życia
2 Tm 1,6-8
Przyjdź Duchu Święty i rozpal w nas ogień miłości…
Pierwszy dzień wspólnoty Wody Życia poza parafią św. Jakuba – wyjście poza nasze mury… Nie wszystkim to
się udaje. W murach wydaje się bezpiecznie i ciepło – można błogo spać.
Tymczasem trzeba przebudzić się i zadać sobie trud – zorganizować takie spotkanie nieoczekiwanie w krótkim
czasie. Dziękuję wam, że jesteście. Niech Bóg was błogosławi i umacnia. Otwórzcie się na strumienie Wody
Żywej – na Ducha Świętego, którego nasz Pan daje w obfitości.
Przyjmijcie Ducha Świętego – mówi Jezus do uczniów gdy przyszedł do nich mimo drzwi zamkniętych w dzień
zmartwychwstania. Dziś mówi do nas – PRZYJMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO.
Kościół w okresie paschalnym modli się – Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich
ogień Twojej miłości.
Św. Jan Paweł II powiedział w roku 1998 – trzeba na nowo odkrywać Ducha Świętego, który jest w Kościele i
działa przez sakramenty i charyzmaty. Wtedy właśnie rodziła się nasza wspólnota. 19 lat temu na początku
maja w Kaniach Helenowskich 33 osoby przeżyły weekend pod hasłem: Przyjdź Duchu Święty - i wszyscy
doświadczyli chrztu w Duchu Świętym. Są wśród nas rodziny WŻ, którzy tego doświadczyli…
Dziś ciągle na nowo odkrywamy Ducha Świętego, który jest i działa w Kościele. Przy dzisiejszej naszej
aktywności wspólnotowej – różne spotkania, kurs alfa, rekolekcje ewangelizacyjne, spotkania integracyjne,
koncerty uwielbienia, imprezy – jest duży wysiłek, nakład naszej pracy – można zapomnieć, że to On, Duch
Święty jest i działa przez nas i w nas. On gra pierwsze skrzypce. On jest naszą mocą, natchnieniem i miłością…
Bez Niego wszystko może być - aktywność, zmęczenie i puste sieci - jak nad jeziorem Genezaret gdy całą noc
łowili i nic – puste sieci…tylko się natrudzili…
Maryja w Fatimie wzywa przez dzieci, aby odmawiać różaniec, by świat się nawrócił – odnalazł Boga, którego
porzucił. Minęło 100 lat i widzimy, że wezwanie Fatimy jest wciąż aktualne. Tyle ludzi nie zna Jezusa – żyją w
ciemności, wrogo nastawieni do Kościoła. Wokół nas cywilizacja śmierci – pieniądze, kariera, aborcja, in-vitro,
eutanazja, pornografia… Nawrócenie jest drogą, którą chce nas poprowadzić Duch Święty. On dokonuje
przemiany serc. On budzi żywą wiarę, uzdalnia do modlitwy, miłości i przebaczenia.
Katoliccy studenci w Stanach Zjednoczonych 50 lat temu przeżyli chrzest w Duchu Świętym. To było
wydarzenie tak mocne i zaraźliwe, że stało się udziałem ludzi w innych miejscach świata. Tak jakby spełniały
się słowa Jezusa: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, by on już zapłonął.” Ogień Ducha
świętego zapłonął w sercach młodych ludzi w Pensylwanii i ten ogień rozniósł się po ściernisku świata i płonie
wszędzie. W Polsce w roku 1975 na rekolekcjach oazowych ludzie doświadczyli Ducha świętego. Zaczęli modlić
się w językach i to doświadczenie rozniosło się po różnych wspólnotach w Polsce. Święty Paweł mówi do
Tymoteusza: „Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich
rąk.” My we wspólnocie przeżyliśmy pierwsze spotkanie z Duchem Świętym, tak jak mówiłem, w maju 1998
roku w Kaniach Hellenowskich. Był to początek wspólnoty. Modliliśmy się w młodej wspólnocie i Duch Święty
przyszedł i stąpił. Taki był nasz początek. I ciągle modlimy się, aby stępował.

Ojciec z nieba daje Ducha Świętego gdy dzieci proszą w Imię Jezusa Chrystusa.
Dziś chcemy dziękować za dar wspólnoty, która powstała w Duchu Świętym, gdy ogień zapłonął w naszych
sercach.
Dziś chcemy prosić, aby Pan rozpalił na nowo charyzmat ewangelizacji w naszej wspólnocie. Ten charyzmat
odkryliśmy 19 lat temu i wyszliśmy do naszych środowisk z Jezusem Chrystusem, naszym Panem, aby
przekazywać miłość Bożą.
Jesteśmy Kościołem w drodze - idziemy w świecie pośród ciemności ale jest w nas światło Bożej Miłości –
Jezus jest naszym Panem i Królem. Ogłaszamy Jego królestwo, staramy się żyć w Duchu Świętym, dając
świadectwo i ewangelizując w naszych środowiskach.
Duch Święty niech nas rozpala miłością, otwiera oczy serca na ludzi naszego oikos – praca, uczelnia, sąsiedzi,
rodzina. To do nich jesteśmy posłani jako misjonarze miłości – mamy być świadkami Jezusa
Zmartwychwstałego.
Dziś gdy jesteśmy tu razem w dniu Matki Bożej Fatimskiej, w dniu pierwszych objawień 100 lat temu, chcemy
przez wstawiennictwo Matki Bożej na nowo otworzyć się na Ducha Świętego i prosić, aby stąpił na nas.
Chcemy na nowo usłyszeć o miłości, która objawia się w krzyżu Jezusa Chrystusa. Jezus objawia nam Ojca Boga Miłosiernego, który jest celem naszej wędrówki przez świat.
Przyjdź Duchu Święty i zapal ogień miłości w naszych sercach.
DZIEŃ WSPÓLNOTY WODA ŻYCIA - PLAN SPOTKANIA
g. 10:00 – Powitanie, zawiązanie wspólnoty, modlitwa do Ducha Świętego i Uwielbienie Jezusa
Zmartwychwstałego.
g. 10:30 – Konferencja ks. Romana (11 minut).
g. 10:45 – Spotkanie w małych grupkach dzielenia – dzielenie – świadectwo o Duchu Świętym.
g. 11:45 – Eucharystia.
g.12:45 – Modlitwa o wylanie Ducha Świętego – Uwielbienie i zakończenie.

