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Drodzy Bracia i Siostry!
W sposób szczególny doświadczamy tajemnicy Bożej miłości do człowieka w noc Narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. W duchu wiary przeżywamy te święte i radosne godziny. Szliśmy ku nim drogami Adwentu – czasem rekolekcji, spowiedzi, roratnich nabożeństw, które kierowały nasze spojrzenie ku Maryi – Matce Boga. Jest to dla każdego chrześcijanina czas szczególnej radości, która jest darem samego Boga. Tę radość znajdujemy
przede wszystkim w pewności, że Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, jest z nami.
Jak co roku w tę radosną atmosferę wpisane jest święto św. Szczepana. Wczoraj cieszyliśmy się z Narodzenia Bożego, a dziś ta radość przyciszona jest krwią pierwszego męczennika.
Jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu przeciwnicy Szczepana nie mogli sprostać mądrości
i Duchowi, z którego mądrości przemawiał (Dz 6, 10). Jako diakon Szczepan pełen Ducha
Świętego (Dz 6, 55) głosił Ewangelię i pomagał ubogim w Jerozolimie. Miał pewność, że Jezus w którego wierzył jest z nim. Wierzył, że w Jezusie wypełniły się wszystkie zapowiedzi
Starego Testamentu o przychodzącym Zbawicielu. Wiedział, dla Kogo żyje i rozumiał, za
Kogo oddaje życie. Moc Ducha Świętego dawała mu siłę do bezkompromisowego naśladowania Mistrza, a jego męczeńska krew stała się przyczyną umocnienia i wzrostu rodzącej się
wspólnoty Kościoła.
1. Odkrywanie Osoby Ducha Świętego
Wraz z początkiem Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem Duch, który umacnia miłość. Poświęcony on został Osobie Ducha Świętego. O Duchu
Świętym mówi się na ogół niewiele. A przy tym dla wielu Osoba Ducha Świętego wydaje się
niezrozumiała i odległa. Kim jest Duch Święty? I jeszcze Duch Święty jako Osoba Boża? Kim
jest Ten, który dał moc dzisiejszemu patronowi św. Szczepanowi?
Pierwotnie w języku biblijnym duch oznacza wiatr, powietrze, wicher; dalej oddech, jako
przejaw życia. Duch Boży jest więc wichrem i tchnieniem życia; tworzy, podtrzymuje i utrzymuje wszystko, co istnieje. Dlatego w Wyznaniu wiary nazywamy Go Ożywicielem. Stary
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Testament oczekiwał od Ducha wielkiej odnowy w czasach ostatecznych poprzez Jego powszechne wylanie. Według Nowego Testamentu ta ostateczna odnowa nastąpiła wraz
z przyjściem Jezusa Chrystusa, którego wystąpieniu i działalności towarzyszy od początku
działanie Ducha. Nowy Testament nie mówi nigdy o Duchu Świętym pomijając osobę Jezusa.
Chrystus posiada Ducha Bożego w niezmierzonej pełni. Stąd jako Zmartwychwstały jest Źródłem Ducha, obdarza Nim apostołów jako darem Bożym i zsyła Go w dniu Pięćdziesiątnicy
swojemu Kościołowi. Posłannictwem Ducha Świętego jest przypominać wszystko, co mówił
i czynił Jezus, by poprowadzić nas do pełnej prawdy. W Duchu Świętym Jezus jest stale
obecny w Kościele i w świecie. Duch Święty jest Panem, a więc ma naturę Boską, jest nie
tylko darem Boskim, ale Bogiem – Trzecią Osobą Trójcy Świętej, stąd należy Mu się wspólnie
z Ojcem i Synem uwielbienie i chwała. Tej właśnie wierze daje wyraz wyznanie wiary Kościoła w słowach: Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę.
2. Odkrywanie Darów Ducha Świętego
Prorok Izajasz wylicza siedem darów Ducha, zapowiadając, że na Mesjaszu spocznie Duch
Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności, duch bojaźni
Bożej (por. Iz 11, 2-3). Duch Święty poprzez swe dary sprawia, że jesteśmy zdolni uznać Jezusa Panem, czyli Bogiem i modlić się: Abba, Ojcze! (Rz 8,15). Poprzez Ducha Świętego dostępujemy wspólnoty z Bogiem, udziału w Jego życiu, w Jego potędze, mądrości i świętości,
stajemy się dziećmi Bożymi. Jako trzecia Osoba Trójcy Świętej rozdziela swoje dary, jak chce,
uczy i przypomina, umożliwia wejście w sferę życia Bożego i oddawanie Bogu należytej czci.
Swoimi darami przenika Kościół, zespala go i jednoczy, ożywia życiem Bożym, uświęca,
broni przed niebezpieczeństwami i pomaga pokonywać przeciwności, umacnia do życia
zgodnego z wiarą, nawet za cenę męczeństwa; prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy i jednocząc we wspólnocie i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i z ich pomocą nim kieruje (KK 4).
Sekwencja z liturgii Zesłania Ducha Świętego nazywa trzecią Osobę Trójcy Dator munerum, czyli Dawcą darów. Te dary otrzymuje cały Kościół, jak i poszczególni jego członkowie.
Wymowny w tym względzie jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich, który mówi, że wiatr
będący symbolem Ducha Świętego napełnił cały dom, natomiast o językach ognia będących
innym symbolem Ducha napisano, że na każdym z nich spoczął jeden. Duch Święty napełnił
więc swoimi darami zarówno całą wspólnotę, jak i poszczególne osoby tworzące tę wspólnotę. Dary Ducha Świętego wspierają zatem rozwój życiowej drogi i powołania każdego
chrześcijanina. Tradycja teologiczna i katechetyczna wymienia siedem darów Ducha Świętego. Warto zauważyć, że te siedem darów nie wyczerpuje całej obfitości darów Ducha.
Liczbę „7” można odczytywać jako symbol pełni.
Święty Tomasz z Akwinu, który najbardziej przyczynił się do rozwoju teologii darów Ducha Świętego, jako pierwszy wykazał, że celem tych darów jest skuteczne uzdalnianie chrześcijanina do wrażliwości na wszelkie natchnienia Ducha Świętego. Jak żagle ustawia się tak,
aby odbierały w sposób pożądany podmuchy wiatru, tak dary Ducha Świętego orientują
umysł, serce i wolę człowieka w kierunku Bożych natchnień. Człowiek święty może być porównany do żaglowca, który rozwinął wszystkie żagle, aby maksymalnie wykorzystać sprzyjający wiatr. Chrześcijanin nie może być jak nierozsądny żeglarz, który przez niedbalstwo
w obserwowaniu sprzyjającego wiatru, ma zwinięte żagle wtedy, gdy powinny być rozpięte.
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Święty Tomasz określił także stosunek darów do cnót, czyli zdolności do czynienia dobra.
Ten stosunek oddał znowu za pomocą metafory żaglowca. Żaglowiec, który poruszany jest
tylko wiosłami, przypomina człowieka korzystającego jedynie ze sprawności zwanych cnotami; natomiast człowiek korzystający również z darów Ducha Świętego przypomina statek
poruszany nie tylko wiosłami, lecz także siłą wiatru chwytanego w żagle.
W jaki sposób możemy rozpoznać działanie Ducha Świętego w naszym życiu? Podobnie
jak rozpoznajemy w naturze działanie wiatru, deszczu czy ognia, które są biblijnymi symbolami Ducha Świętego. Ogień oczyszcza i ogrzewa, deszcz ożywia i pobudza do wzrostu, wiatr
jest pełen mocy i wolności. Jeżeli nasze serca są pełne miłości do Boga, Kościoła i bliźniego;
jeżeli doświadczamy pokoju, duchowej mocy i wolności; jeżeli łaska Bożej świętości przemienia naszą ludzką grzeszność; jeżeli każdego dnia się nawracamy, doświadczając łaski duchowego przebudzenia, które objawia się poprzez pragnienie modlitwy i słuchania Słowa Bożego, a także poprzez pragnienie dawania świadectwa wiary i głoszenia Ewangelii; możemy
być przekonani o działaniu Ducha Świętego w naszym życiu.
3. Duch Święty – nauczycielem modlitwy
Modlitwa jest znakiem naszej wiary w obecność Boga, naszej miłości względem Niego,
naszej nadziei pokładanej w Jego wszechmocy. Jest również znakiem naszej pokory i uniżenia przed Bogiem oraz czystości naszych serc. Sam Bóg jest dawcą tych wszystkich cnót, potrzebnych do tego, by się modlić w Duchu Świętym. Zatem bez Bożej pomocy modlitwa nie
byłaby możliwa. Duch Święty pomaga nam przezwyciężać wszystkie trudności i pokusy, których możemy doświadczać w czasie modlitwy, by wspomnieć chociażby rezygnację z głębszej
modlitwy, na miarę osobistego powołania i ludzkiej dojrzałości, zastępując ją tylko tzw. „odmawianiem pacierza” naznaczonym poczuciem zewnętrznie spełnionego obowiązku. Święty
Paweł pociesza nas, przekonanych o niedoskonałości naszej modlitwy, nauczając, że gdy nie
umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których
nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że
przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą (Rz 8,26-27).
Drodzy Bracia i Siostry, nasi Przyjaciele!
Pośród wielu powołań, nieustannie wzbudzanych przez Ducha Świętego, jest powołanie
do kapłaństwa służebnego. Odkrycie i przyjęcie tego powołania wiąże się z odważną decyzją
młodego człowieka, który często zmaga się z różnymi problemami. Zdarzają się i takie sytuacje, że osoba, która wstępuje do seminarium, po kilku latach rezygnuje, gdyż uznaje, że to
nie jego droga. Wszystkim powołanym do kapłaństwa potrzebna jest szczególna troska i modlitwa. Powołanie jest czymś, co całkowicie pochodzi od Boga, jest Jego darem. Zatem bez
Bożej pomocy i naszej modlitwy alumnom ciężko będzie podjąć ważną decyzję na całe życie,
by zostać wiernym uczniem Chrystusa w kapłaństwie. Dlatego dziękujemy i prosimy o dalszą
modlitwę za tych, którzy w przyszłości będą Waszymi duchowymi przewodnikami, wikariuszami i proboszczami.
Nasza wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w tym roku akademickim liczy 50 alumnów; tworzą ją młodzi mężczyźni o rozmaitych darach i talentach,
których, wraz z przełożonymi i wychowawcami, łączy jeden cel – odczytanie i realizacja Bożego wezwania. Nasi alumni stają przed ważnymi życiowymi wyborami. Najważniejszymi są
decyzje o przyjęciu święceń diakonatu i prezbiteratu.
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Dziękując za wszelkie wsparcie z Waszej strony, przede wszystkim za modlitwę osobistą
i wspólnotową, zapraszamy do naszej seminaryjnej wspólnoty. Okazją wspólnego spotkania
– jak co roku – jest majowy „Dzień Otwartej Furty”, a także „Wieczór Cecyliański” czy „Koncert kolęd” w wykonaniu naszych kleryków w kościele seminaryjnym. Młodzież męską, powyżej 16 roku życia, zapraszamy na comiesięczne „Weekendowe Dni Skupienia” oraz coroczne grudniowe rekolekcje pomagające w rozeznaniu powołania.
Świętując Boże Narodzenie uświadamiamy sobie po raz kolejny, że Bóg w swoim wielkim
miłosierdziu stał się człowiekiem. Zechciał przyjąć ludzkie ciało, aby każdego z nas odkupić
i przyprowadzić do siebie. Ta wielka tajemnica Bożej miłości uczy nas, jak bardzo jesteśmy
przez Boga umiłowani.
W imieniu całej wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, profesorów i wychowawców, pracowników świeckich, sióstr zakonnych oraz alumnów i diakonów,
pragnę złożyć Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Niech przychodzący
na ziemię Boży Syn udziela hojnie każdego dnia swoich łask, które pomogą w wiernym kroczeniu za Nim w codzienności. Życzymy, aby radość, którą narodzony Zbawiciel napełnił ziemię, była obecna w Waszym życiu.
Zgodnie z wezwaniem Papieża Franciszka odnawiajmy każdego dnia zaufanie do działania Ducha Świętego, ufność, że On w nas działa, On jest w nas, daje nam żarliwość apostolską, daje nam pokój, daje nam radość! Odnawiajmy tę ufność, dajmy się Jemu prowadzić, bądźmy ludźmi modlitwy, dającymi świadectwo Ewangelii z odwagą, stając się
w naszym świecie narzędziami Bożej jedności i komunii.

Ks. dr Rafał Kułaga
Rektor WSD w Sandomierzu
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