
Nie chodzi o to, aby byæ w Odnowie, ale by odnowa by³a w nas ….
Rozmowa z cz³onkami grupy Odnowy w Duchu Œwiêtym przy naszej parafii

Ma³a salka, na najwy¿szym piêtrze naszego Koœcio³a. W œrodku ciep³y wystrój. W centrum stó³.
Ktoœ przykrywa go bia³ym obrusem. Na stole œwieca, kilka egzemplarzy Pisma Œwiêtego. Wokó³ sto³u
ustawiamy swoje krzes³a. Rozpoczyna siê modlitwa, która w ka¿dy poniedzia³ek o godz. 19.00 groma-
dzi cz³onków parafialnej grupy Odnowy w Duchu Œwiêtym.

Przyjêta z serdecznoœci¹, w³¹czam siê do tej modlitwy, która przeplatana œpiewem wznosi siê do
Boga w Trójcy Œwiêtej. W modlitwie tej zwracamy siê te¿ o wstawiennictwo do Matki Bo¿ej. W trakcie
przychodzi Ksi¹dz Krzysztof - opiekun tej grupy; w³¹cza siê do wspólnej modlitwy. Nastêpuje czas, by
zatrzymaæ siê nad Ewangeli¹ na kolejn¹ niedzielê. Rozwa¿anie S³owa Bo¿ego po³¹czone jest z krótk¹
refleksj¹ kap³ana.

Odnowa w Duchu Œwiêtym - znana mi dot¹d jedynie z przekazu. Wdziêczna jestem za umo¿liwie-
nie mi udzia³u w modlitwie naszej parafialnej grupy. Odkrywam, jak cenne jest doœwiadczenie wspólnej
modlitwy w gronie znanych sobie osób, w poczuciu bliskoœci i jednoœci. Z ciekawoœci¹ wiêc podejmu-
jê rozmowê na temat tej grupy z paniami El¹ i Ma³gosi¹ - jej animatorkami, oraz z cz³onkiniami -
paniami Danut¹ i Dank¹.

Odnowa w Duchu Œwiêtym to charyzmatyczny ruch w Koœciele Katolickim. Jak krótko przed-
stawiæ jego za³o¿enia, specyfikê?

U podstaw tego ruchu le¿y prze¿ycie przez grupê modl¹cych siê profesorów i studentów w USA
takiego zes³ania Ducha Œwiêtego, jak u pierwszych Aposto³ów. Podobne doœwiadczenia mia³y miejsce
w ró¿nych miejscach œwiata. Po rozeznaniu tego zjawiska na Soborze Watykañskim II Koœció³ powo³a³
Miêdzynarodowe S³u¿by Katolickiej Charyzmatycznej Odnowy czuwaj¹ce nad ruchem.

Ruch ten ma swoj¹ strukturê i rozbudowan¹ formacjê. W ramach formacji cz³onkowie wspólnot
Odnowy bior¹ udzia³ w organizowanych dwa razy w roku rekolekcjach, dniach jednoœci wspólnot, jak
równie¿ w spotkaniach formacyjnych dla animatorów.

Jakie s¹ cele czy mo¿e szczególne rodzaje dzia³ania Odnowy?
Cele dotycz¹ zachêty do osobistego nawrócenia ka¿dej osoby ku Jezusowi i zdecydowanego osobi-

stego przyjêcia Osoby Ducha Œwiêtego, Jego obecnoœci i mocy. To wi¹¿e siê z konkretn¹ formacj¹ i
prze¿yciem chrztu w Duchu Œwiêtym, który powoduje o¿ywienie charyzmatów udzielonych wczeœniej
(podczas chrztu z wody) w celu odnowy i rozbudowy Koœcio³a.

Codzienna osobista modlitwa ka¿dego cz³onka wspólnoty i ¿ycie sakramentami daj¹ podstawê do
modlitwy wspólnotowej i wstawienniczej za innych ludzi. Jesteœmy otwarci na aktualne potrzeby i
problemy parafii, diecezji oraz nasze osobiste i powierzamy je Bogu i prosimy Ducha Œwiêtego o moc
i œwiat³o w tych sprawach. Szczególnym naszym zadaniem jest modlitwa o szeroko pojêt¹ jednoœæ oraz
modlitwa uwielbienia Boga.

Jak to wygl¹da w naszej parafii? Jakie jest tutaj miejsce grupy Odnowy?
Nasza parafialna grupa, jak zreszt¹ w ka¿dej innej parafii, choæ jest "wpisana" w strukturê diece-

zjaln¹ i krajow¹ Odnowy, to podlega proboszczowi parafii. Dlatego te¿, obok dzia³añ wynikaj¹cych z
obowi¹zku podejmowania formacji i s³u¿by w strukturach Odnowy, podejmujemy wspó³pracê z parafi¹
poprzez swojego kap³ana- opiekuna grupy.

A jakie to s¹ dzia³ania?
W czasie prawie 25 lat istnienia grupy zadania w parafii by³y ró¿ne pocz¹wszy od sta³ej modlitwy

wspólnotowej i wstawienniczej m.in. w intencjach parafii, poprzez konkretne dzia³ania, jak np. przygo-
towywanie przez 10 lat m³odzie¿y przystêpuj¹cej do bierzmowania.



Wielu cz³onków Odnowy anga¿uje siê te¿ w innych grupach, np. w Grupie Ró¿añcowej, Bractwie
Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, Grupie Porz¹dkowej, niektórzy s³u¿¹ pomoc¹ w kancelarii para-
fialnej.

A jak liczna jest obecnie grupa Odnowy w naszej parafii?
Pocz¹tkowo by³a du¿a rotacja ok.100 osób. Obecnie bywa ró¿nie. Na spotkania przychodzi oko³o 20

osób. Wa¿ne jest, ¿e wspólna modlitwa zbli¿a nas do siebie.
Pamiêtam, jak na spotkania przychodzi³o bardzo du¿o ludzi. Ta spontaniczna wspólna modlitwa nas

przyci¹ga³a i jednoczy³a. Dla mnie ka¿da z osób, które s¹ w tej grupie jest bardzo bliska. Jak kogoœ
widzê np. na przystanku, to cokolwiek bym sobie o tej osobie nie myœla³a, serce jakoœ radoœniej bije. Po
prostu czuje siê tê bliskoœæ i wiêŸ.

Co Paniom daje uczestnictwo w tej grupie?
Ja, gdy patrzê wstecz, to widzê, ¿e kiedyœ by³am mnóstwa spraw nieœwiadoma. Udzia³ w ró¿nych

grupach poszerzy³ mi tê œwiadomoœæ, pog³êbi³ we mnie ¿ycie duchowe. Je¿eli chodzi o Odnowê, to
kiedyœ nie zdawa³am sobie sprawy, jak wa¿ny jest Duch Œwiêty. To mnie przyci¹ga, to taka wewnêtrzna
potrzeba. No i wa¿na jest wspólna modlitwa i ta jednoœæ w grupie. Ja, mimo nieraz trudnej codzienno-
œci, nie mogê powiedzieæ, ¿e jest mi Ÿle, jakoœ inaczej do spraw trudnych podchodzê. Mam poczucie, ¿e
moje ¿ycie jest pouk³adane.

Mnie du¿o radoœci daje jednoœæ duchowa z kap³anami. Cieszê siê te¿, gdy widzê jak Pan Bóg dzia³a
w tej parafii. Mam poczucie oparcia w tej wspólnocie i w pewnoœci modlitwy. Inaczej podchodzê do
ró¿nych trudnych sytuacji w ¿yciu. Nie zadajê pytania, "dlaczego?". £atwiej mi zawierzaæ, choæ to nie
oznacza, ¿e jest ³atwo w ¿yciu, bo bywa i tak, ¿e p³aczê. Ja dziœ wiem, ¿e nie wyobra¿am sobie codzien-
noœci bez Eucharystii, bez medytacji, adoracji, modlitwy ró¿añcowej. Wa¿na jest ta sta³a duchowa
formacja. Doœwiadczy³am obecnoœci osoby Ducha Œwiêtego i mocy Jego dzia³ania, pog³êbienia wiary
i umi³owania S³owa Bo¿ego, Eucharystii i adoracji oraz radoœci bycia we wspólnocie.

Co Panie powiedzia³ybyœcie osobie, która pragnie „zasmakowaæ” duchowej formacji w Odnowie?
Przede wszystkim taka osoba powinna byæ œwiadoma, ¿e to formacja. Dobrze, gdyby naby³a o Odno-

wie trochê wiedzy. Mamy nasz¹ diecezjaln¹ stronê internetow¹. Zachêcam do skorzystania z niej:
www.odnowa.katowice.opoka.org.pl. Wa¿ne jest te¿, by taka osoba spe³nia³a pewne warunki: winna
¿yæ czynnie w Koœciele, ¿yæ sakramentami i chcieæ pog³êbiaæ sw¹ relacjê z Jezusem.

A w jaki sposób mo¿na nawi¹zaæ kontakt z parafialn¹ grup¹ Odnowy?
Czasem, zanim podejmie siê decyzjê o czynnym zaanga¿owaniu, chcia³oby siê ten ruch trochê po-

znaæ i rozeznaæ, czy to moja droga.
Tak, w ka¿dy poniedzia³ek przed naszym spotkaniem, czyli oko³o godz. 18.45 mo¿na przyjœæ do salki

u góry i umówiæ siê na rozmowê z animatorem czy kap³anem.
Mo¿na te¿ po prostu przyjœæ przed naszym spotkaniem lub po nim, czyli oko³o godz. 20.30, by popro-

siæ o modlitwê wstawiennicz¹ w jakiejœ konkretnej intencji.
No i zapraszamy na Msze œw. z modlitw¹ o uzdrowienie, które s¹ odprawiane w ró¿nych parafiach

naszej diecezji (informacja na stronie internetowej Odnowy). U nas by³a ju¿ taka Msza œw. i bêdzie
organizowana prawdopodobnie jesieni¹ tego roku.

Tematów poruszanych w rozmowie by³o znacznie wiêcej, ale jedn¹ refleksj¹ chcê siê podzieliæ.
Podczas rozmowy dosz³yœmy do wniosku, ¿e prawie wszystkie osoby aktywnie w³¹czaj¹ce siê do dzia-
³añ rzecz Koœcio³a (np. sprz¹tanie œwi¹tyni), to osoby, które nale¿¹ do ró¿nych grup modlitewnych w
naszej parafii. Znane módl siê i pracuj (Ora et labora) œw. Benedykta znajduje tu swoje urzeczywist-
nienie. Mo¿e warto o tym pomyœleæ w takiej zwyk³ej codziennoœci, kiedy wydaje siê, ¿e ¿ycie wymusza
odwrotn¹ kolejnoœæ i na ora ju¿ czasu brakuje? B.K.


