zdj. pw

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem:
ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. (Rodz 1, 1)
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa
i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. (Mt 3, 16)
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami,
tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz 2. 4)

zdj. i dobór cytatu: tsw

https://www.youtube.com/watch?v=Qpq25L3VSFs

...wszyscy ci, których prowadzi Duch Święty, są synami Bożymi.
(Rz 8, 14)

"Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!"
(JP II, 2.Vl.1979, Warszawa; tu: p. Sosnowiec)

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest,
a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?
(1 Kor 6, 19)

Różne są łaski Ducha Świętego, ale jeden jest Duch, który ich udziela.
(św. Bernard)

Duch Święty rozlany w nas czyni to, co woda:
obmywa, ochładza, odnawia, nawadnia.
Oczyszcza nas z brudu i uśmierza płomienie naszej pożądliwości.
(św. Albert Wielki)

Duch Święty ostrzega, oświeca, porusza:
ostrzega pamięć, oświeca rozum, porusza wolę.
(św. Bernard)

Duch Święty przychodzi, aby pocieszyć.
Napełniać radością, mądrością i odwagą.
(bł. Jerzy Popiełuszko)

Duch Święty rozprasza mgłę, którą demon rozpościera,
byśmy zgubili drogę do nieba.
(św. Jan Maria Vianney)

zdj. pw

Trzeba często prosić, jak dzień długi, o dary Ducha Świętego.
O, jakże nam ich trzeba, by poznać naszą nędzę.
(św. Jan Maria Vianney)

Gal 5
16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha,
a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem
do czego innego dąży niż duch, a duch do czego
innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi
zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie.
18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić
duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
19 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki
rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość,
wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa,
czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie,
niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda,
rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym
podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to
już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy
dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

zdj. i dobór cytatów: pw

Gal 5
22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość,
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, 23 łagodność, opanowanie.
Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa.
24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa,
ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami
i pożądaniami. 25 Mając życie od Ducha, do
Ducha się też stosujmy. 26 Nie szukajmy próżnej
chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie
sobie zazdroszcząc.

zdj. pw (Bytom, Zesłanie Ducha Świętego 23.05.2021)

Siemianowice Śląskie, ko. św. Antoniego (zdj. pw)

Kiedy nadszedł wreszcie dzień
Pięćdziesiątnicy, znajdowali się
wszyscy razem na tym samym
miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba
szum, jakby uderzenie gwałtownego
wichru, i napełnił cały dom, w którym
przebywali. Ukazały się im też jakby
języki ognia, które się rozdzielały, i na
każdym z nich spoczął [jeden], i
wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym, i zaczęli mówić obcymi
językami, tak jak im Duch pozwalał
mówić. (Dz. 2, 1-4)
zdj. bb (Gliwice, Zesłanie Ducha Świętego 23.05.2021)

zdj. AG (Świętochłowice,, Zesłanie Ducha Świętego 23.05.2021)

zdj. tsw (Bytom, po tęczy Zesłanie Ducha Świętego 23.05.2021)

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, Boże, który ludzi oświecasz,
pocieszasz i prawdą Bożą napełniasz,
błagam Cię pokornie, aby i do mej duszy
spłynęło błogosławieństwo Twoje.
Proszę Cię o dar mądrości i rozumu,
abym coraz lepiej poznawał (a)
wieczne prawdy Twoje.
Udziel mi daru umiejętności i rady,
abym coraz lepiej rozumiał (a)
właściwy cel życia mego
i przez pełnienie dobrych uczynków
dążył (a) do większej chwały Twojej.
Daj mi, Duchu Święty, dar męstwa i odwagi, abym
skutecznie pokonywać umiał (a) wszystkie
przeciwności życia i bez trwogi
dążył (a) do zbawienia mego.
Wskrześ także, o Duchu Święty, w sercu moim ducha
prawdziwej pobożności i bojaźni Bożej, abym już
nigdy nie zboczył (a) z drogi cnoty
i na wieki uświęcił (a) duszę swoją. Amen.
(Modlitwa z Modlitewnika: Niech będzie Bóg uwielbiony,
Księgarnia Św. Wojciecha - 1957)

zdj. i dobór cytatu: tsw

zdj. Grażyna Sygowska
[Śmigiel, Wielkopolska]

Wiatr to mój ulubiony symbol Ducha Świętego, co w oryginale greckim w Nowym Testamencie
jest tym samym słowem co ‘tchnienie’. Wiatr pomaga nam wyobrazić sobie niewidzialne i
tajemnicze działanie Ducha: „Wiatr wieje, kędy chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd
pochodzi i dokąd zdąża. Tak jest z każdym, kto narodził się z Ducha” (J3,8).
Może to być wiatr łagodny, którego doświadczył prorok Eliasz na świętej górze (Ez 8,3; 11,1.5)
ale może być tak, jak w przypadku Szawła, którego pod Damaszkiem obaliło potężne uderzenie
wiatru Ducha Świętego (Dz 2,2).
https://slowfaith.pl/duch-swiety-ogien-i-wiatr/

Duch, kędy chce, tchnie, i głos jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie:
tak jest wszelki, który się narodził z Ducha. (J 3, 8)

zdj. pw
Strzelce Opolskie
Ko. Bożego Ciała

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia i dobór cytatu: Jan Nitecki
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ IKONOGRAFII

