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Ks. Franciszek Blachnicki, Wyzwoleni w Chrystusie, Kraków 2009, s.31-39 

 

ORĘDZIE EWANGELIZACYINEJEZUS - MOCARZ DUCHA 

Czytanie Ewangelii: Łk 4, 14-37 

Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli (Łk 4, 21)  

 

Od chwili, gdy Jezus Chrystus - Syn Boży, który stał się człowiekiem - wypowiedział te 

słowa w synagodze w Nazarecie, nieustannie trwa to ,,dziś”. „Dzi ś spełniły się te słowa 

pisma, któreście słyszeli”. Jakież to słowa spełniły się i spełniają się dziś wśród nas tutaj 

zgromadzonych? „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 

abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, 

abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4, 18).  

Od chwili przyjścia Chrystusa, Syna Bożego, od chwili dokonania przez Niego dzieła 

odkupienia człowieka, trwa „rok łaski od Pana”. I będzie trwał do końca świata. W tym 

wielkim „roku łaski” ubogim głoszona jest Ewangelia, czyli Dobra Nowina, więźniom 

wolność, ślepym przejrzenie, a uciśnieni są odsyłani wolni. Jezus Chrystus przez swój 

Kościół, przez swoich kapłanów, idzie poprzez wieki. Poprzez Ewangelię i tego, który w Jego 

imię ją głosi, staje przed zgromadzeniem w synagodze, czyli w miejscu gromadzenia się; w 

naszym przypadku – tutaj w kościele. 

Przypomniał nam o tym II Sobór Watykański, że ilekroć w kościele czytana i głoszona 

jest Ewangelia, to sam Jezus Chrystus jest tam wtedy obecny. To On sam głosi Dobrą 

Nowinę. Jaka jest jej treść? Wolność dla uwięzionych, przejrzenie dla niewidomych, 

uzdrowienie dla chorych, przywrócenie życia umarłym, odpuszczenie grzechów dla 

uginających się pod ciężarem swoich win. Jest to prawdziwie Radosna Nowina.  

„Dziś spełniły się te słowa Pisma”, bo Jezus Chrystus mocą swej Ewangelii jest 

nieprzerwanie obecny w Kościele i nieustannie działa jako nasz Zbawiciel, jako Ten, który 

nas wyzwala, jako Ten, który podnosisz z upadku, jako Ten, który przywraca wzrok i życie. 

To jest prawda, to jest rzeczywistość. Nie jest to tylko stwierdzenie kaznodziei, lecz 

rzeczywistość! Zapytajmy się: czy dla mnie jest to naprawdę rzeczywistość? Czy naprawdę 

tak to przeżywam? Tyle razy byłem już W kościele, tyle razy słyszałem Ewangelię, tyle razy 

przyjmowałem sakramenty święte, tyle razy przystępowałem do Komunii świętej. Czy 

przeżywałem owo „dziś” zbawczego spotkania z Chrystusem? Czy rzeczywiście Jezus 

Chrystus jest w moim życiu mocą, siłą, która mnie wyzwala? Czy naprawdę przeżywam to, że 

jestem w Chrystusie wolnym człowiekiem? Czy naprawdę mam świadomość człowieka 
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wolnego? Ku wolności wyzwolił was Chrystus. Czy przeżywam radośnie swoją wolność 

dziecka Bożego? Czy w moim życiu jest prawdziwa, głęboka radość? Czy naprawdę jestem  

spokojny, mimo iż kiedyś popełniłem różne grzechy? Czy spokój ten płynie z pewności, że 

Jezus Chrystus zgładził moje grzechy, zdjął z moich ramion ich ciężar, wymazał je, zniszczył 

tak, że już nie istnieją? Czy chodzę wyprostowany w poczuciu godności człowieka, który jest 

dzieckiem Bożym, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga? Czy naprawdę 

doświadczam w swoim życiu mocy Chrystusowej Ewangelii? Czy te słowa Chrystusa spełniły 

się w moim życiu? Czy do mnie, ubogiego, dotarła Dobra Nowina i prawdziwie rozradowała 

moje serce? Czy naprawdę zostały skruszone więzy niewoli?  

Jeżeli na te pytanie muszę sobie odpowiedzieć „nie”, jeżeli wszystkie te słowa są dla 

mnie tylko frazesami, pięknymi, wzniosłymi zwrotami kaznodziejskimi, jeżeli są dla mnie 

pustosłowiem, jeżeli wszystkim tym nie żyję na co dzień to znaczy, że jeszcze nie spotkałem 

Chrystusa. Moje oczy jeszcze się nie otwarły, jeszcze Go nie rozpoznałem. On dotąd nie 

wszedł w moje życie ze swoją wyzwalającą mocą, gdyż jeszcze nie przeżywam mego życia w 

prawdziwej wolności.  

Dlaczego tak jest? Dlaczego, choć tyle razy słyszałem Ewangelię, choć tyle razy 

byłem w kościele, pozostałem nadal niewolnikiem? Dlaczego wciąż jeszcze chodzę 

przygarbiony? Dlaczego nadal wszystkiego się boję? Dlaczego nie mówię tego, co myślę?  

Nasze życie to niewola, strach; to niewola nałogu alkoholu, tytoniu, może innego 

narkotyku. Wiem, że nie wolno, wiem, że to szkodzi, wiem, że jest to powodem nieszczęścia, 

tylu łez, tylu tragedii. I tysiąc razy już postanawiałem i przyrzekałem sobie, ale brak mi siły. 

Jestem niewolnikiem. Coraz bardziej pogrążam się w swej straszliwej niewoli. Nie mam sił, 

aby powstać, aby zerwać kajdany. Wiele jeszcze innych rodzajów niewoli jest W naszym 

życiu. Gdzież jest ta wolność, którą głosił Chrystus? Dlaczego nie stała się we mnie 

rzeczywistością? Dlaczego jej nie przeżywam?   

Wróćmy do tekstu Ewangelii. Zobaczymy, co działo się wtedy W synagodze w 

Nazarecie i w Kafarnaum. Chrystus głosił wspaniałą rzeczywistość: „Duch Pański nade mną! 

On mnie posłał, abym więźniom głosił Wolność, ślepym przejrzenie, uciśnionych odsyłał 

wolnymi” (Łk 4, 18). „Dziś spełniły się te słowa, któreście słyszeli” (Łk 4, 21). Pokiwali 

głowami, ładnie -to powiedział. Ale Chrystus za chwilę zaczyna mówić im prawdę. On zna 

tych ludzi, bo przecież wychował się w Nazarecie. I dlatego ukazuje im po prostu prawdę 0 

nich. ,,Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie” (Łk 4, 24). W innym miejscu 

Pisma świętego jest powiedziane, że Chrystus nie mógł czynić cudów w Nazarecie, w swojej 

rodzinnej wiosce, z powodu niedowiarstwa jej mieszkańców. Teraz wypomina im brak wiary. 



3 

 

A oni po prosu się obrazili. Dopóki mówił piękne słowa potakiwali głowami i z 

przyjemnością słuchali, lecz kiedy zaczął im mówić prawdę, obrazili się. „Na te słowa 

wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i 

wyprowadzili az na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić” (Łk 4, 

28-29). Tak reaguje ludzka pycha, która nie potrafi znieść prawdy. A jednak Chrystus 

powiedział: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej (...), poznacie prawdę, a prawda was 

wyzwoli? (I 8, 31-32). Zatem przyjęcie prawdy - to pierwsze wyzwolenie. My jednak nie 

chcemy przyjąć prawdy, która jest dla nas niemiła, nieprzyjemna.  

Do jednej parafii na Spiszu przyjeżdżał, zwykle na odpust, pewien ksiądz ze Słowacji. 

Głosił kazanie po słowacku, ponieważ tam mieszka dużo Słowaków. Kiedyś postanowił 

powiedzieć swoim ziomkom prawdę, jak musi się za nich wstydzić z powodu straszliwego 

pijaństwa, które wśród nich panuje, szczególnie w dzień odpustu. Kiedy ludzie wyszli z 

kościoła, rozmawiali między sobą: ,,Myśmy nic nie rozumieli, co on mówił. W jakim języku 

on do nas mówił?”. A proboszcz odpowiedział, ze jak zwykle po słowacku. Ludzie nadal 

twierdzili, że nie rozumieli. Doszło nawet do tego, że niektórzy górale zmawiali się, że go 

zabiją. Nie wyjdzie stąd cały, bo ośmielił się powiedzieć prawdę!  

Tak samo było wtedy W synagodze. Gdy Chrystus powiedział prawdę mieszkańcom 

Nazaretu, unieśli się gniewem, porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta. I pozostali 

niewolnikami, niewolnikami pychy, zakłamania, pozostali niewolnikami szatana - złego 

ducha.  

Czytamy dalej W Ewangelii według św. Łukasza, że Pan Jezus udał się następnie do 

sąsiedniego miasta Kafarnaum i tam W synagodze nauczał z mocą. „A był W synagodze 

człowiek, który miał W sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy” (Łk 4, 

33). Pytamy: cóż to za duch nieczysty, który zaczął krzyczeć wniebogłosy, był w owym 

człowieku? Dociekamy dalej i zapytamy jeszcze, czy czasem nie mamy w sobie ducha 

nieczystego? Czyż nie postępujemy często podobnie, jak ów opętany z Kafarnaum? 

Postawmy jeszcze jedno pytanie. Pod wpływem jakiego ducha zaczyna człowiek krzyczeć 

wniebogłosy? Znamy tego ducha. Duch po łacinie nazywa się spiritus. Od łacińskiego słowa 

pochodzi nasza nazwa napoju o dużej zawartości alkoholu, spirytus czyli wódka.  

Ewangelia czytana w dniu dzisiejszym mówi o dwóch duchach: Duchu Świętym i 

duchu nieczystym. Najpierw powiedziane jest, że Jezus w mocy Ducha powrócił do Galilei, a 

potem powiedział: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie” 

(Łk 4, 18). Jezus jest człowiekiem, który jest pełen Ducha Świętego. Jest Synem Bożym, ale 

ma ludzką naturę. Ludzka natura Chrystusa jest przepełniona Duchem Świętym. Chrystus 
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działa W mocy Ducha Świętego. Popatrzmy na życie Chrystusa. Przechodzi dobrze czyniąc, 

głosi prawdę, przynosi ludziom pociechę, wyzwolenie, ślepym przejrzenie, chorym zdrowie. 

Tak samo działa Duch Święty wy każdym człowieku, który poddaje się jego kierownictwu, 

Jego mocy. 

Jakie są owoce Ducha? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest W liście św. Pawła do 

Galatów: ,,Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 

wierność, łagodność, opanowanie” (5, 22-23). Wszystkie przejawiają się W życiu człowieka, 

który napełnia się Duchem Świętym.  

Zobaczmy teraz, jak postępuje człowiek, który napełnia się tym drugim duchem, 

duchem nieczystym. Jakie uczynki rodzą się z niego? O tym także pisze św. Paweł W liście 

do Galatów: „Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, 

spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 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” (5, 19-21).  

Autor listu pisze o owocach ciała. Jednakże do wydawania takich właśnie owoców 

pobudza ciało ten zły duch, który znajduje się w alkoholu. Można by w tym momencie 

oburzyć się na niewłaściwość porównania Ducha Świętego i ducha złego, zdobywającego 

władzę nad człowiekiem poprzez alkohol. Sięgnijmy jednak do Pisma świętego. Tam w liście 

św. Pawła do Efezjan przeczytamy: ,,Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, 

co jest wolą Pana. A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale 

napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i 

pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie 

zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa” (5, 17- 20). A więc i 

Pismo święte, słowo Boże, dokonuje tego przeciwstawienia: Duch Boży a duch, który jest w 

winie, w alkoholu, duch nieczysty. Człowiek opanowany przez ducha nieczystego zaczyna 

krzyczeć wniebogłosy, tak jak ów nieszczęsny w synagodze W Kafarnaum. Dobrze wiemy, 

co dzieje się z człowiekiem pod wpływem alkoholu. Człowiek skądinąd dobry, spokojny, 

pracowity, zaczyna krzyczeć, rozbijać się, przeklinać, używać niecenzuralnych słów. 

Niekiedy chwyta za siekierę, nawet kaleczy, morduje. Przypatrzmy się twarzy takiego 

człowieka. Czy można powiedzieć, że odbija się w niej Duch Boży?  

Dziś, sami to obserwujemy, duch nieczysty opanowuje człowieka w szczególny 

sposób właśnie przez alkohol. Można by tu wyliczać nieskończenie wiele grzechów, zbrodni, 

nieszczęść, przekleństw, które są konsekwencją wprowadzenia w siebie tego złego ducha. 

Alkohol jest  
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kluczem, za pomocą którego duch nieczysty dostaje się do ludzkiego serca, uniemożliwiając 

Duchowi Świętemu kierowanie nim.  

Zwróćmy uwagę jeszcze na to, ile wysiłków podejmuje Kościół święty, wierny 

nakazom Chrystusa, aby poprzez sakramenty przekazywać nam Ducha Świętego. Ledwo 

człowiek przyjdzie na świat, przynosi się go do Kościoła, aby go ochrzcić: zmazać grzech 

pierworodny, napełnić Duchem Świętym, aby stał się świątynia Ducha Świętego. Dorastając, 

uczęszcza na katechezę, gdzie przygotowywany jest do pierwszej Komunii świętej, by mógł 

na nowo napełnić się Duchem Świętym, zjednoczyć się z Chrystusem. Potem różne 

uroczystości, święta, odpusty, sakrament małżeństwa i tak przez całe życie człowieka - 

chrześcijanina, w różnych ważnych momentach Kościół udziela Ducha Świętego, udziela 

łaski, aby wzrastał nowy człowiek, aby rozwijał się jako dziecko Boże, aby dochodził do 

pełnej wolności synów Bożych, aby mógł zrealizować swoje powołanie. Taki jest plan Boży, 

plan Chrystusa, naszego Zbawiciela. Jest on kontynuacją tego, co Chrystus wówczas 

rozpoczął: „Duch Pański nade mną, On mnie namaścił, On mnie posłał, abym wyzwalał 

więźniów, niewidomym przynosił przejrzenie”. Tak samo także dziś przez swoje słowo i 

sakramenty Chrystus działa w Kościele.  

Zobaczmy teraz, jaki jest plan przeciwnika Chrystusa - Antychrysta, czyli szatana. 

Stworzył on swoją szatańską ,,liturgię”, aby przeciwstawić się Duchowi Świętemu. 

Przyjrzyjmy się temu bliżej.  

Najpierw jest chrzest w kościele, a potem w domu są chrzciny, podczas których leje 

się wódka. I jakże się one kończą? Co pozostało z udzielonego w tym dniu Ducha, który miał 

odnowić całą rodzinę chrześcijańską?  

Pierwsza Komunia święta, spotkanie z Chrystusem w Duchu Świętym. Jeden z księży 

katechetów polecił dzieciom narysować ,,wspomnienie z dnia pierwszej Komunii świętej”. 

Pewna dziewczynka narysowała butelkę z wódka i utopioną w niej hostię. Rysunek podpisała: 

„Moja pierwsza Komunia utopiona w alkoholu”.  

A potem sakrament małżeństwa i wesele. Co się dzieje na naszych weselach? Do 

czego szatan prowadzi przez ten swój ,,anty-sakrament”, którym jest wódka? Sakrament 

wlewa Ducha Świętego, a wódka wlewa ducha złego, który niszczy wszystko to, czego 

dokonuje w człowieku poprzez łaskę Duch Święty.  

I jeszcze imieniny - dzień, w którym obchodzimy pamiątkę swego chrztu świętego. jak 

je przeżywamy? Ile wódki leje się wtedy? Tak odnawiają się ludzie w godności dzieci 

Bożych!  
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Widzimy, że szatan stworzył cały system „anty-liturgii”. Po liturgii w kościele 

rozpoczyna się anty-liturgia szatańska, który wszystko niszczy.  

Dochodzimy do odpowiedzi na pytania: Dlaczego nie przeżywamy prawdziwości słów 

dzisiejszej Ewangelii? Dlaczego nie doświadczamy wolności, którą obdarzył nas Chrystus? 

Dlaczego nie radujemy się tym, że On nas wyswobodził ku wolności? Dlaczego nie chodzimy 

W świetle? Dlaczego nie postępujemy jak synowie światłości? Dlaczego w naszym życiu nie 

ma radości? Dlaczego jesteśmy wszyscy niewolnikami nałogów, nienawiści, strachu? Ten, 

kto grzeszy - mówi Chrystus - jest niewolnikiem grzechu, sprawcą zaś grzechu jest szatan. 

Jesteśmy więc niewolnikami szatana.  

Dzisiaj znów Chrystus staje wśród nas, wzywa nas do wolności, ogłasza „rok łaski”. 

„Dzisiaj spełniły się wśród was te słowa, któreście słyszeli”. Od nas zależy czy uwierzymy 

Chrystusowi? Czy przyjmiemy jego słowo? Czy zawierzymy?  

Może się wśród nas dokonać ten sam cud, który Jezus uczynił wówczas w synagodze 

w Kafarnaum. Choćby zły duch krzyczał wniebogłosy, Chrystus może powiedzieć: „Milcz i 

Wyjdź z niego” (Łk 4, 35). Jedno  

Jego słowo wystarczy, by nas uwolnić. Może ktoś powiedzieć: „Dla mnie już nie ma 

ratunku”. Tak się często mówi: „Ten człowiek już jest zgubiony. On już z nałogu pijaństwa 

nie wyjdzie. Trzeba na niego machnąć ręką”. To nieprawda. To jest niezgodne z Ewangelią. 

Któż bowiem może postawić granicę Wszechmocy Bożej? Słyszymy dziś o wspaniałych 

rzeczach, które dzieją się chociażby Stanach Zjednoczonych. Szerzy się tam straszliwy nałóg 

- narkomania i W związku z tym mnóstwo młodych ludzi stacza się na dno. Ale znalazł się 

tam pewien człowiek, pastor protestancki Wilkerson, którego Duch Święty natchnął, aby udał 

się do tych ludzi. Poszedł do nich uzbrojony tylko W wiarę W moc Chrystusa i Ducha 

Świętego i modlił się nad nimi, Wkładał na nich ręce. Okazało się, że ci ludzie, będący W 

ostatnim stadium niewoli narkotyku, doświadczający piekielnych mąk już za życia, zostają 

uzdrowieni. Jest wielu młodych ludzi, którzy zupełnie nagle zrzucili jarzmo strasznej niewoli 

narkomanii i zaczęli nowe życie. „Dla Boga bowiem nie na nic niemożliwego” (Łk 1, 37). 

Duch Święty ma moc uzdrawiania.  

Trzeba o tym dziś powiedzieć każdemu alkoholikowi, nawet temu, który już 

bardzo długo jest ofiarą nałogu, nawet temu, który jest już na samym dnie. Trzeba im 

powiedzieć: ,,I dla ciebie głoszona jest Radosna Nowina, i do ciebie kieruje Chrystus te 

słowa, że przyszedł, aby wyzwolić więźniów, aby wyprowadzić ich na wolność”. U Boga 

wszystko jest możliwe. Warunek: nasza wiara w to. Musimy uwierzyć Chrystusowi, musimy 

otworzyć się na Jego słowo i poddać się działaniu Jego łaski.  
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Wiemy o tym, że cały nasz naród jęczy dzisiaj w straszliwej niewoli, przede 

wszystkim w niewoli nałogów: pijaństwa i innych mających w nim swoje źródło. Jest to 

największa nasza niewola, bośmy sami tu zawinili. Wszystkie inne niewole, nie wyłączając 

niewoli politycznej, są tylko jej konsekwencją. Gdybyśmy byli wolni wewnętrznie, gdybyśmy 

żyli naprawdę jak synowie Boży, nikt nie potrafiłby nas zniewolić. Zachowalibyśmy swoją 

godność.  

W obecnej sytuacji musimy coś zrobić, bo inaczej zginiemy. Dziś, w 2005 roku, 

mamy w Polsce około 1 miliona nałogowych alkoholików i około 3 milionów pijaków, czyli 

ludzi, którzy piją i upijają się często. W ostatnich latach skutecznie promuje się alkohol 

szczególnie wśród kobiet i młodzieży. Otwiera to drogę do narkotyków, wynaturzonego 

seksualizmu, zniewoleń mediami, konsumpcjonizmu i innych zagrożeń. Organizacje 

międzynarodowe biją na alarm: trzeba obniżyć używanie alkoholu w krajach zachodnich. 

Dlatego Jan Paweł II zwraca się do nas z gorącą prośbą. Wyraził ją w liście pożegnalnym do 

Polaków z 23.10.1978 r.: ,,Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza 

ludzkiej godności, poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać 

jego egzystencji i dobru wspólnemu...”.  

Papież jest jednak tylko namiestnikiem Chrystusa, sam z siebie nic nie znaczy. Na 

samym początku swego pontyfikatu sam prosił, abyśmy się modlili, aby mógł być sługą 

jedynej władzy Chrystusa. I ten Zastępca Chrystusa wzywa nas: ,,Otwórzcie na oścież drzwi 

Chrystusowi”. Jan Paweł II swoim wezwaniem potwierdza to, co powiedział Chrystus Pan. 

Pozwólmy więc Chrystusowi wejść w nasze życie. Otwórzmy Mu serca, otwórzmy nasze 

domy, otwórzmy je przez wiarę w Jego słowo i przez posłuszeństwo temu słowu. Zerwijmy z 

tym wszystkim, co poniża naszą godność, co powoduje naszą niewolę. Nie popadajmy w 

niewolę złego ducha, ducha nieczystego, który oddziałuje na nas przez alkohol. Otwórzmy się 

na działanie Ducha Świętego, tego Ducha, którym został namaszczony Chrystus i którym 

chce namaścić każdego z nas.  

Jezus Chrystus posiada dary Duchy Świętego W obfitości, może je wylać na każdego z 

nas. Dla Niego nie ma nic niemożliwego. Jeżeli jednak postąpimy tak, jak mieszkańcy 

Nazaretu, jeżeli się obrazimy, gdy nam ktoś powie prawdę, jeżeli będziemy zagniewani na 

Chrystusa, jeżeli przez pychę zamkniemy się na jego Ducha, wtedy nie będzie nas mógł 

ratować. Dlatego nie poddawajmy się podszeptom szatana, pychy, zakłamania, lecz otwórzmy 

się na przyjęcie słowa Chrystusa. Przeżyjemy wtedy jego prawdziwość. Chrystus stanie się 

realną siłą i mocą ku zbawieniu dla każdego z nas. Dokona się cud wyzwolenia mocą 

Chrystusowego słowa. Duch Święty obficie rozleje na nas swe dary i objawią się wśród nas 
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owoce ducha: radość, miłość, łagodność, cierpliwość, przebaczenie. Zmieni się nasze życie, a 

szatan będzie pokonany, nie będzie już brał nas W swoją niewolę poprzez wódkę.  

Wołajmy więc do Chrystusa: Ześ1ij, o Chryste, swojego Ducha nam, niech zstąpi do 

naszych serc, niech nam przyniesie wyzwolenie, przejrzenie, prawdziwy pokój i radość, niech 

podda nas w Twoje słodkie panowanie, które jest jednocześnie jedyną i prawdziwą wolnością. 

Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


