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Ks. JÓZEF BUDNIAK
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RUCH ODNOWY W DUCHU WI TYM
W KO CIELE RZYMSKOKATOLICKIM 1

Mówi c o Bogu w kontek cie chrze cija skim, my limy o Nim jako o jedynym 
Bogu w Trójcy wi tej, czyli pos uguj c si  tradycyjnymi metaforami – o Ojcu, 
Synu i Duchu wi tym. Oznacza to, e chrze cija skie rozwa anie o Bogu musi 
obejmowa  tak e Ducha wi tego, trzeci  Osob  Trójcy. Wiara w Jedynego Boga, 
który jest Ojcem, Synem i Duchem wi tym, stanowi podstawow  prawd  ca ej
teologii chrze cija skiej i rdze  rzeczywisto ci chrze cija skiego ycia.

Teologia rzymskokatolicka, zw aszcza od Soboru Watyka skiego II, podkre-
la jedno  osoby ludzkiej, utrzymuj c, e Duch wi ty dotyka i przemienia ca

osob , szczególnie w sakramentach inicjacji: w chrzcie, Eucharystii i bierzmowa-
niu. Jednak na podkre lenie zas uguje zmiana dotycz ca spojrzenia na cz owie-
ka. Nie stanowi on wyizolowanej jednostki, ale zwraca uwag  na wspólnot  wia-
ry, do której on nale y. Teologia sk ania si  ku rozumieniu darów Ducha wi tego
w kontek cie aski – Bo ego daru siebie, rozumianego jako osobista relacja mi-
o ci z Bogiem. Dary Ducha wi tego otrzymujemy tak e w kontek cie ci g ego

nawracania si , procesu reorientacji naszego ycia, od skoncentrowania na sobie 
do mi o ci Boga i bli niego. To ci g e nawracanie si  jest nie tylko nawróceniem 
osobistym, ale rozszerza si  ono na przemienianie warto ci spo ecznych, instytu-
cji i systemów obecnych w wiecie, w cznie z systemami ekonomicznymi i go-
spodarczymi. Duch wi ty, jak podkre laj  dokumenty Soboru Watyka skiego II, 
dzia a wsz dzie, w Ko ciele i poza jego widzialnymi granicami, w ród wierz -
cych i niewierz cych, w ród katolików i chrze cijan innych wyzna . Nikt nie mo-
e przypisywa  sobie jakiej  wy czno ci w tym wzgl dzie, czy tez uchodzi  za 

specjalist  od Ducha wi tego.
Duch wi ty jest ród em jedno ci Ko cio a 2, to znaczy jedno ci wszystkich, 

którzy tworz  Ko ció . Jednak tej jedno ci przypisane s  ró ne role w ramach wspól-
noty. To Duch wi ty wywo uje ró norodno  w jedno ci. Jedno  niekoniecznie 
oznacza jednolito  pod ka dym wzgl dem. Uprawniona ró norodno  nie jest tym 
samym co podzia y. Podzia y wewn trz Ko cio a Rzymskokatolickiego i pomi dzy
wyznaniami chrze cija skimi s  znakiem, e brakuje nam pe ni Ducha wi tego.
Obecno  Ducha wi tego w Ko ciele, w nas samych i w wiecie, w sposób szcze-
gólny do wiadczana jest w Ruchu Odnowy w Duchu wi tym.

 1 Referat wyg oszony na konferencji ogólnopolskiej na Uniwersytecie l skim (Filia w Cieszynie), 
kwiecie  2005 r. 
 2 Por. Dekret o ekumenizmie, 2, [w:] S o b ó r  Wa t y k a s k i  I I, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje,
Pozna  1968.
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Historia Ruchu Odnowy w Duchu wi tym w Ko ciele Rzymskokatolickim 3

si ga ko ca XIX stulecia i by a zwi zana z okresem studiów biblijnych, liturgicz-
nych oraz z pocz tkiem ruchu ekumenicznego. W tym czasie w oska zakonnica 
Elena Guerra napisa a list do Leona XIII, w którym prosi, aby papie  skierowa
apel do ca ego Ko cio a, w którym zach ci wiernych do nieustannej modlitwy 
do Ducha wi tego 4. Odpowiedzi  papie a by o wezwanie ca ego Ko cio a do 
modlitwy o dary Ducha wi tego w okresie od Wniebowst pienia Pa skiego do 
Uroczysto ci Zes ania Ducha wi tego. W encyklice Divenium illud munus Leon 
XIII sprecyzowa  rol  i znaczenie Ducha wi tego w Ko ciele 5.

Przyjmuje si , e narodziny Odnowy w Duchu wi tym w Ko ciele Rzymskoka-
tolickim dokona y si  w dniu 22 X 1963 r. podczas obrad Soboru Watyka skiego II, 
w czasie trwania sesji dyskusyjnej nad rol  charyzmatów w Ko ciele. Niektórzy 
ojcowie soborowi, powo uj c si  na w. Augustyna, twierdzili, e charyzmaty, ja-
ko nadzwyczajne dary Pi dziesi tnicy, odnosi y si  tylko do Ko cio a pierwotne-
go. Takiemu rozumieniu sprzeciwi  si  kardyna  belgijski Leo Joseph Suenens 6,
twierdz c, e tylko dzi ki mocy Ducha wi tego poj cia ludu Bo ego i Cia a
Chrystusowego, którym sobór przywróci  pierwotne znaczenie, nie pozostaj
martw  liter . Wed ug niego, zaprzeczenie aktualno ci charyzmatów utrudnia o-
by mo liwo ci istotnego przebudzenia religijnego ludu Bo ego. Kwestia ta zosta-
a pozytywnie rozstrzygni ta i poj cie charyzmatu zosta o wprowadzone do tekstu 

soborowego. Wed ug Soboru Watyka skiego II, dary Ducha wi tego (charyzma-
ty) stanowi  normalne wyposa enie Ko cio a i s  przyznawane ka demu ochrzczo-
nemu 7. Sobór jednocze nie zach ca katolików do otwarcia si  na innych chrze ci-
jan i wskazuje drog  do otwarcia si  na do wiadczenie charyzmatyczne Ko cio ów
protestanckich. Sobór Watyka ski II przyczyni  si  walnie do ukonstytuowania si
ruchu Odnowy Charyzmatycznej, który zwany jest równie  Katolick  Odnow
Charyzmatyczn .

Narodziny Odnowy w Duch wi tym zwi zane by y z dzia alno ci  profesorów 
Uniwersytetu Katolickiego w Pittsburghu: Williama Streja i Ralpha Keifera, któ-
rzy postanowili rozpocz  duchowe poszukiwania, maj ce na celu o ywienie swo-

 3 Powszechnie przyjmuje si , e ruchy charyzmatyczne maj  swe pocz tki w Ko cio ach protestan-
ckich. Pocz tki te wi  si  z wydarzeniami, jakie mia y miejsce w Topeka, w stanie Kansas (USA). 
Na prze omie 1900/1901 r. grupa studentów szko y biblijnej, prowadzonej przez pastora Charlesa 
Prhama, postanowi a przez d u szy czas modli  si  i po ci , prosz c o zst pienie Ducha wi tego.
W noc sylwestrow  1900 roku, podczas czuwania modlitewnego, studentka Agnez Ozman zwróci a
si  do pastora, by po o y  r ce na jej g owie i modli  si  dla niej o chrzest w Duchu wi tym. Sta o
si , jak pragn a. Do wiadczy a chrztu w Duchu wi tym, zacz a mówi  j zykami. Podobne do-
wiadczenie odczu o jeszcze wiele osób. Por. P. G. M a n s f i e l d, Jakby Nowa Pi dziesi tnica – 

Pocz tek katolickiej Odnowy w Duchu wi tym, Warszawa 1993, s. 28.
 4 M. O r z e p o w s k a, Sk d wzi a si  odnowa w Duchu wi tym, „Zeszyt Odnowy w Duchu 

wi tym” 1999, z. 4, s. 7.
 5 P. G. M a n s f i e l d, Jakby Nowa Pi dziesi tnica..., s. 29.
 6 Kardyna  Leo Joseph Suenens na pro b  papie a Paw a VI przez wiele lat opiekowa  si  Ruchem 
Odnowy w Duchu wi tym. Natur  tego ruchu interpretowa  nast puj co: „Ruch Odnowy nie jest ru-
chem zwyk ym, nie jest jak  organizacj  ze swym za o ycielem. Ruch ten nie narzuca swoim cz on-
kom adnych obowi zków i w swojej istocie jest otwarciem si  na rzeczywisto  i dzia anie Ducha 

wi tego; jest poruszeniem Ducha, ask , powiewem, wiosn  Ko cio a, której pe ni jeszcze nie zo-
baczyli my i nie do wiadczyli my; jest dope nieniem Soboru Watyka skiego II”. Por. G. P o l o k, 
W obj ciach Ducha wi tego, Katowice 2001, s. 129.
 7 Por. Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, 12, [w:] S o b ó r  Wa t y k a s k i  I I, Konstytucje.
Dekrety. Deklaracje, Pozna  1968.
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jej wiary. Tre ci zawarte w monografii Johna Sherilla Oni mówi  innymi j zykami
spowodowa y nawi zanie przez nich kontaktu z zielono wi tkowcami, czego wy-
nikiem by o do wiadczenie mocy Ducha wi tego i Jego charyzmatów. Tematem 
spotka  z zielono wi tkowcami by y teksty wyj te z Dziejów Apostolskich. Strej 
i Keifer, jako nauczyciele akademiccy, podzielili si  swymi do wiadczeniami du-
chowymi z grup  studentów katolickich, b d cych uczestnikami rekolekcji luto-
wego weekendu w 1967 r. Wynikiem tego spotkania by o utworzenie na uniwersy-
tecie katolickim pierwszej katolickiej grupy modlitewnej 8. Przyjmuje si , e Strej 
i Keifer s  twórcami pierwszej grupy charyzmatycznej w Ko ciele katolickim.

Akademicka dzia alno  zapocz tkowana w Pittsburghu zatacza a coraz szer-
sze kr gi. Do tej grupy do czyli studenci w South Bend, gdzie pó niej narodzi
si  katolicki ruch charyzmatyczny – Ruch Odnowy w Duchu wi tym.

W 1970 r. na Uniwersytecie Notre Dame w South Bend powsta o Centrum 
Ruchu Odnowy. Ruch ten w ci gu krótkiego czasu ogarnia  o rodki akademickie 
na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady, skupiaj c z roku na rok coraz wi k-
sza liczb  cz onków nale cych do grup modlitewnych. W tym samym okresie 
katolicy i protestanci za o yli pierwsze wspólnoty przymierza ameryka skiego,
w tym grup  Word of God w Ann Arbor (Michigan). O rozwoju Ruchu Odnowy 
wiadczy chocia by fakt, e 1 I 1973 r. Centrum Ruchu Odnowy skupi o 1020 grup 

modlitewnych 9. Wkrótce ameryka skie „przebudzenie” zacz o rozszerza  si
na inne kontynenty. Przy parafiach zacz li zbiera  si  ludzie, aby wspólnie mod-
li  si , wielbi  Boga, rozwa a  Pismo wi te, dzieli  si  swoim do wiadczeniem
chrze cija skiego ycia. Z inicjatywy kard. Suenensa, przy wspó pracy z liderami 
z Word of God w Brukseli, w 1976 r. powsta a pierwsza organizacja mi dzynaro-
dowa: Mi dzynarodowe Biuro Charyzmatyczne (ICO), maj ce od 1981 r. swoj
siedzib  w Rzymie, w pomieszczeniach watyka skich. Zadaniem Biura jest utrzy-
manie wi zi pomi dzy ró nymi narodowymi komitetami s u by, wydawanie biu-
letynu informacyjnego, organizowanie spotka  liderów Odnowy i troska o to, by 
stworzy  jedno  bez uniformizmu.

W 1984 r. zmieniono nazw  biura na: Mi dzynarodowe Biuro Katolickiej 
Odnowy Charyzmatycznej (ICCRO), któremu przewodniczy , w miejsce kard. 
Suenensa, do ko ca 1995 r. bp Paul J. Cordes. Od stycznia 1996 r. papie  Jan 
Pawe  II mianowa  bp. Stanis awa Ry ko, sekretarza Papieskiej Rady ds. wieckich,
kolejnym przewodnicz cym Mi dzynarodowego Biura Katolickiej Odnowy 
Charyzmatycznej. Od tego czasu Biuro to zmieni o nazw  na: Mi dzynarodowe
S u by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS – The International Catholic 
Charismatic Renewel Services).

ICCRS s  organizacj  maj c  za zadanie rozprzestrzenianie Odnowy Charyzma-
tycznej w Ko ciele Rzymskokatolickimna szczeblu ogólno wiatowym. W ich 
sk ad wchodz : Mi dzynarodowa Rada okre laj ca i proponuj ca g ówne za o e-
nia i przedsi wzi cia oraz rzymskie Biuro odpowiedzialne za wype nienie decyzji 
Rady. ICCRS oferuje pomoc Odnowie Charyzmatycznej na ca ym wiecie; zbie-
ra informacje, do wiadczenia udost pniaj ce je wszystkim zainteresowanym; na-
ucza, udziela porad pastoralnych, a wszystko to czyni z pozycji s ugi przychodz -
cego z pomoc , a nie autorytetu wymagaj cego podporz dkowania si .

 8 F. A. S u l l i v a n, Charyzmaty i Odnowa Charyzmatyczna, Warszawa 1986, s. 49.
 9 G. P o l o k, W obj ciach Ducha..., s. 107.
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Do Polski Odnowa w Duchu wi tym dotar a w 1975 r., a pierwszymi jej pro-
pagatorami byli m.in.: ks. Marian Pi tkowski (Pozna ), ks. Marian Bronis aw 
Dembowski (Warszawa), o. Adam Schulc SI, o. Józef Koz owski SI oraz ks. 
Andrzej Grefkowicz. Ruch ten ma swoj  specyfik , któr  charakteryzuje brak za-
o yciela lub grupy za o ycieli, nie ma listy cz onków, ka da grupa lub wspólno-

ta jest autonomiczna 10.
W 1977 r. w Izabelinie k. Warszawy odby o si  pierwsze spotkanie ró nych grup 

modlitewnych Odnowy w Duchu wi tym. Nast pne spotkanie odby o si  dwa lata 
pó niej w Magdalence ko o Warszawy. Podczas trzeciego spotkanie w 1981 r. zo-
sta  wy oniony polski odpowiednik ICCRO, Zespó  Koordynatorów, którego g ów-
nym zadaniem jest pos uga na rzecz wszystkich grup Odnowy oraz reprezentowa-
nie Odnowy wobec episkopatu i wszystkich grup na ca ym wiecie.

Ruch Odnowy w Duchu wi tym opiera si  na odnowieniu uczestnictwa wier-
nych w Ko ciele, to znaczy na odnowieniu sakramentów inicjacji. Duch wi ty
udzielany w sakramentach inicjacji jest pe niej przyjmowany na p aszczy nie oso-
bistej i spo ecznej, sprawiaj c permanentn metanoj  w yciu chrze cijanina 11.
Chrzest w Duchu wi tym ma zarówno sens teologiczny, jak i sens do wiadczalny. 
Jego istot  dokumentuj  s owa kardyna a L. J. Suenensa: „Przychodzi nam zma-
ga  si  z trudno ci  mówienia o nowym wylaniu Ducha wi tego, gdy wiemy, 
e Duch zosta  nam ju  dany w Chrzcie wi tym. Nowo  polega wi c na czym

szczególnym; chodzi o nowe przyj cie Ducha ju  obecnego, o wylanie, które nie 
pochodzi z zewn trz, lecz tryska z wewn trz” 12.

Ruch Odnowy w Duchu wi tym zosta  pozytywnie przyj ty przez hierarchi
Ko cio a. Pierwsze dokumenty odnosz ce si  do Ruchu Odnowy zawieraj  za-
równo zach t , jak i przestrogi kierowane pod jego adresem oraz wskazania mó-
wi ce o miejscu Ruchu Odnowy w Ko ciele. Te kwestie poruszane s  w pi ciu
Dokumentach z Malines.

Szczególne znaczenie Ruchu Odnowy podkre laj  wypowiedzi papie y: Paw a
VI i Jana Paw a II podczas spotka  z jego cz onkami. Pierwsze spotkanie przedsta-
wicieli Ruchu Odnowy z Paw em VI mia o miejsce podczas I Mi dzynarodowej
Konferencji Liderów Katolickiej Odnowy, która odby a si  w pa dzierniku 1973 r. 
w Grottaferrata ko o Rzymu i skupi a 120 przedstawicieli z 34 pa stw. Papie , zwra-
caj c si  do uczestników konferencji, powiedzia  m.in.: „Modlitwa Jana XXIII o „no-
we Zielone wi tki” zosta a wys uchana w Odnowie Charyzmatycznej” 13. Druga 
konferencja, która odby a si  w Rzymie w 1975 r., zgromadzi a ju  220 przedstawi-
cieli z 50 krajów. By a ona zapowiedzi  Mi dzynarodowego Kongresu Katolickiej 
Odnowy w Duchu wi tym, który odby  si  w Zielone wi tki 1975 r. 14

 10 Wtedy stan  Piotr. Zbiór wypowiedzi papieskich skierowanych do Katolickiej Odnowy 
Charyzmatycznej od jej powstania do roku 2000, red. O. Pesare, Kraków 2001, s. 108.
 11 Swoje znaczenie dla dostrze enia i funkcjonowania Ruchu Odnowy w Duchu wi tym posiada-
j , z inicjatywy kard. Suenensa, tzw. Dokumenty z Malines. Zawieraj  one teologiczne i duszpaster-
skie wyja nienia natury i roli Ruchu Odnowy. Geneza tych ruchów si ga maja 1974 r., kiedy to na 
zaproszenie kard. Suenensa przybyli do Malines w Belgii liderzy Ruchu i teologowie, a w ród nich: 
Joseph Ratzinger, Yves Congar, Walter Kasper, Rene Laurentin. Por.: L. J. S u e n e n s, Dokumenty
z Maliens – Przyjd  Duchu wi ty – Podstawowe dokumenty dotycz ce Odnowy w Duchu wi tym
w Ko ciele Katolickim, Kraków 1998, s. 18. 
 12 Tam e, s. 88.
 13 G. P o l o k, W obj ciach Ducha..., s. 114.
 14 B. D e m b o w s k i, Wiatr wieje tam, gdzie chce, Kraków 1998, s. 141.
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W poniedzia ek Zielonych wi t 1975 r., w Bazylice w. Piotra w Rzymie, papie
Pawe  VI skierowa  do dziesi ciotysi cznej grupy uczestników kongresu or dzie,
które zosta o przyj te jako „wielka karta” dla Ruchu Odnowy. Pawe  VI wyrazi
w nim rado  z przywi zania cz onków Ruchu Odnowy do Ko cio a. Stwierdzi , e
„duchowa odnowa, jaka dokonuje si  pod wp ywem Ducha wi tego, jest najwi k-
sz  potrzeb  dzisiejszego wiata, a równocze nie szans  dla ca ego Ko cio a” 15.
Papie  poda  równie  zasady pomocne przy rozeznaniu darów duchowych, zalicza-
j c do nich: wierno  autentycznej nauce wiary, przyjmowanie darów z wdzi cz-
no ci  oraz pos ug  nimi w duchu mi o ci 16.

Rozpocz te przez Paw a VI spotkania z cz onkami Ruchu Odnowy w Duchu 
wi tym kontynuowa  Jan Pawe  II, który w pierwszym spotkaniu w 1980 r. 

w Rzymie stwierdzi , e „Ruch Odnowy jest wa nym ogniwem w dziele ducho-
wej odnowy Ko cio a” 17. W czasie IV Mi dzynarodowego Kongresu Odnowy 
Charyzmatycznej Jan Pawe  II przedstawi  stanowisko Ko cio a wobec Ruchu 
(maj 1981 r.) g osz c, e: „musicie nawi zywa  wi zy zaufania i wspó pracy z bi-
skupami, na których z Bo ej Opatrzno ci spoczywa pasterska odpowiedzialno
za prowadzenie Cia a Chrystusowego, w tym tak e Odnowy Charyzmatycznej”. 
Szczególn  uwag  zwróci  na zagadnienia zwi zane z d eniami ekumeniczny-
mi: „ufajmy, e je eli poddamy si  dzia aniu prawdziwej Odnowy w Duchu, to 
ten Duch wi ty ujawni nam strategi  ekumenizmu” 18. Na przestrzeni lat, pod-
czas prawie 27-letniego pontyfikatu, Jan Pawe  II spotyka  si  z cz onkami Ruchu 
podczas ka dej konferencji odbywaj cej si  w Rzymie, jak równie  podczas au-
diencji prywatnych. 

Jedno  Ruchu Odnowy z Ko cio em podkre lona zosta a s owami Jana Paw a II, 
e „Ruch Odnowy sta  si  szczególnym darem Ducha wi tego dla Ko cio a po 

Soborze Watyka skim II”, wypowiedzianymi w czasie audiencji udzielonej z okazji 
25-lecia istnienia Ruchu do cz onków Rady Mi dzynarodowego Biura Katolickiej 
Odnowy Charyzmatycznej (wrzesie  1993 r.). Papie , równie  wcze niej, zwra-
ca  uwag  na wspó dzia anie wszystkich uczestników Ruchu w dziele ewangeli-
zacji, podkre laj c konieczno  rozwoju daru jedno ci z Jezusem we wspólnocie 
Ko cio a (spotkanie w trakcie Mi dzynarodowej Konferencji Liderów Katolickiej 
Odnowy Charyzmatycznej w kwietniu 1984 r.).

W Polsce wspólnoty Odnowy, nale ce do szerokiego nurtu ruchu katolickiej 
Odnowy w Duchu wi tym, okre lane równie  mianem Odnowy Charyzmatycznej, 
istniej  w ka dej diecezji. Przyjmuj  nauczanie Ko cio a, jak i jego struktur  hie-
rarchiczn . Jedno  cz onków wspólnot z Ko cio em scalaj : cz ste przyst powa-
nie do sakramentu Eucharystii, systematyczne przyst powanie do sakramentu po-
jednania i korzystanie z pomocy sta ego spowiednika, wnikliwe poznawanie Pisma 

wi tego, historii Ko cio a i Tradycji. Udzia  we wspólnocie ma wp yw na bu-
dowanie przez modlitw  osobistej relacji z Jezusem, jako Panem i Zbawicielem. 
Podstaw  osobistej modlitwy jest tzw. Namiot Spotkania, czyli codzienne (nie-
mniej ni  godzin ) spotkanie ze s owem Bo ym poprzez rozwa anie tekstów bi-
blijnych i kontemplacj . Ka da wspólnota przynajmniej raz w tygodniu gromadzi 
si  na spotkaniach modlitewnych, wype nionych modlitw  uwielbienia i modlitw

 15 Wtedy stan  Piotr..., s. 22.
 16 Tam e, s. 24.
 17 Tam e, s. 33.
 18 B. D e m b o w s k i, Wiatr wieje tam..., s. 146 n.
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spontaniczn . Cz onkowie wspólnoty trwaj  w „ci g ym po cie”, polegaj cym na 
ca kowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych rodków odurza-
j cych. Wspólnoty pe ni  równie  funkcje wychowawcze, ucz c dzielenia si  do-
brami maj tkowymi, przeprowadzaj c zbiórk rodków finansowych, które maj
umo liwi  m.in. jednakowe warunki do wzrostu duchowego wszystkich jej cz on-
ków, bez wzgl du na ich sytuacj  maj tkow . Jednym z g ównych elementów for-
macji jest przygotowanie do dawania wiadectwa i ewangelizacji. 

Warunkiem pe nego uczestnictwa we wspólnocie jest udzia  w ma ej grupie for-
macyjnej prowadzonej przez animatora. W sk ad grupy powinny wchodzi  osoby 
w podobnym wieku i tej samej p ci. Formacje w takiej grupie powinna trwa  przez 
okres od trzech do pi ciu lat. Ten okres jest potrzebny do powstania relacji zaufania 
i budowania autorytetu pomi dzy jej uczestnikami a animatorem. Formacja w ma-
ych grupach prowadzona jest w trzech etapach (grupa odkrywcza, grupa ucznia 

i grupa czynienia uczniów) i oparta jest na metodzie czynienia uczniów, zak ada-
j cej przekazanie przez animatora lub towarzysza duchowego formacji, któr  sam 
otrzyma  podczas uczestnictwa w spotkaniach ma ej grupy lub w drodze towarzy-
szenia duchowego.

Wa n  cz ci  formacji jest udzia  w Seminarium Odnowy w Duchu wi tym,
którego celem jest przygotowanie na do wiadczenie wylania darów Ducha wi tego, 
zwanego równie  chrztem w Duchu wi tym. Seminarium stanowi okres zag -
biania si  w ask  chrztu, bierzmowania i Eucharystii, aby odnale  w niej ród o
i zasad  charyzmatów w yciu Ko cio a.

Niezale nie od formacji w ma ych grupach, we wspólnotach istniej  diakonie, 
maj ce na celu sprawowanie pos ugi. Na czele diakonii stoi lider, który prze y
Seminarium Odnowy w Duchu wi tym, a nast pnie zosta  wybrany na to stano-
wisko przez pasterza Ko cio a.

Pe ne uczestnictwo w yciu wspólnoty zak ada swoistego rodzaju zdetermino-
wanie, polegaj ce na tym, e ka dy jej cz onek d y do takiego ukszta towania y-
cia osobistego, rodzinnego i zawodowego, aby w sposób mo liwie najpe niejszy
uczestniczy  w yciu wspólnoty, m.in. w cotygodniowych spotkaniach modlitew-
nych, rekolekcjach wspólnotowych, regularnych spotkaniach ma ej grupy, spot-
kaniach animatorów i w pos udze diakonii.

Duch wi ty prowadzi Ko ció  i wype nia On spo eczno  wierz cych swoj
moc . Jest On obecny w wymiarze instytucjonalnym i w wymiarze charyzmatycz-
nym, w którym dzia a „oddolnie”, pobudzaj c ludzi do osobistej odpowiedzi na 
mi o  Boga objawion  w Jezusie, wszczepiaj c w nich pragnienie wi to ci i po-
s uguj c si  nimi dla dobra Ko cio a. O intensywnym dzia aniu Ducha wi tego
w pierwotnym Ko ciele wiadcz  Dzieje Apostolskie, Listy w. Paw a, a tak e pis-
ma ojców Ko cio a 19.

Duch wi ty odgrywa ogromna rol  w yciu ka dego chrze cijanina, tak w y-
ciu osobistym, jak i w jego zaanga owaniu spo ecznym i ko cielnym. To On do-
prowadza do fundamentalnego wyznania wiary: „Jezus jest Panem” (1 Kor 12,3). 
Dzie em Ducha wi tego jest równie  prze ycie relacji synowskiej do Boga 
(Rz 8,14.17; Gal 4,6 n.). Duch wi tym przebywa w cz owieku wierz cym, jak 
w przybytku, czyli w miejscu naj wi tszym. Ka dy chrze cijanin powinien trosz-
czy  si  o to, by w nim odbywa  si  nieustanny kult ku czci Trzeciej Osoby Bo ej

 19 B. D e m b o w s k i, Biskup modli si  j zykami, „Zeszyty Odnowy w Duchu wi tym” 1998, 
z. 3, s. 46.
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(1 Kor 6,19 n.). Duch wi ty prowadzi  Ko ció  we wszystkich czasach, obda-
rzaj c wielk  ró norodno ci  darów. Dzi ki Niemu Ko ció  zachowuje stale m o-
dzie cz ywotno , a Odnowa Charyzmatyczna jest wymown  manifestacj  tej 
ywotno ci dzisiaj, wyra nym potwierdzeniem tego, co Duch wi ty mówi do 

Ko cio ów (Ap 2,29).


