
 

 

 

 
Niosąca Ducha Świętego – Pneumatofora. 

Radość jako dar Ducha Świętego. 
 
Ikona Pneumatofory, czyli Maryi Niosącej Ducha powstała w latach osiemdziesiątych XX 
wieku u Sióstr Karmelitanek w Szczecinie. Jej napisanie było rezultatem medytacji nad 
tekstami maryjnego szaleńca Św. Maksymiliana Marii Kolbego, którego w ostatnim 
okresie życia pochłaniały rozważania nad tajemnicą relacji Maryi i Ducha Świętego. 
 
Pneumatofora ma wielkie oczy o ciemnych 
źrenicach. Łuk brwi wraz z owalem twarzy 
tworzy serce, a serce w Biblii to synonim Ducha. 
W ikonopisarstwie każdy kolor ma znaczenie. 
Złoty jest symbolem boskości, nazywa się go 
czystym światłem. Oprócz koloru złotego, na 
ikonie uderza intensywność bieli i błękitu. Błękit 
to kolor dziewictwa i nieskalaności. Biel jest 
domeną Ducha Świętego. 
 
I właśnie to na co chcę zwrócić waszą 
uwagę to biała gołębica.  Została ona na 
ikonie zaledwie naszkicowana - nie ma czarnych 
obwódek - w ten sposób została podkreślona 
bezcielesność Ducha Świętego, ale w ten też 
sposób został uchwycony MOMENT 
ZSTĄPIENIA DUCHA ŚWIĘTEGO na Maryję. 
Wydaje się jakby cień gołębicy przenikał ciało 
Maryi, a Maryja przyjmuje ten dar z pokorą                
i miłością. Świadczy o tym jej pochylona głowa           
i ułożenie dłoni, które pokrywają się ze 
skrzydłami gołębicy. Biel, która jest Światłem 
przywodzi na myśl jedyną możliwą w tym 
momencie obecność Boga Wcielonego. Maryja 
właśnie powiedziała fiat, a raczej amen, a my 
jesteśmy świadkami Wcielenia! 
 
Święty Ludwik Grignion de Montfort 
powiedział, że „Kto chce mieć w sobie 
Ducha świętego, musi mieć Jego wierną   
i nieodłączną Oblubienicę, Najświętszą 
Maryję”. Dlatego w kontekście Ducha świętego 
nie można zapominać o Maryi. 
Podczas zwiastowania Anioł nie wymawia Jej 
imienia, mówi do niej Łaski pełna, po grecku 
kecharitomene.  
Łaska jest niczym innym jak obecnością Ducha 
Świętego, a Maryja otrzymała PEŁNIĘ 
WSZELKICH ŁASK. Maryja odpowiedziała... 
„Oto ja służebnica Pańska”, a właściwie 
dokładnie: „Oto służebnica Pańska”. Zaimka „ja”  

 
nie ma ani w Wulgacie (łacińskie tłumaczenie  
Biblii) ani w greckim oryginale Biblii. 
Dlaczego? Bo Maryja już od samego początku 
pragnie usunąć się w cień z pełną świadomością 
i do końca pozwala Bogu, by uczynił z Niej swoje 
narzędzie. Pokora i uniżenie Maryi to coś przed 
czym drżą demony. Jednocześnie to „naturalne 
środowisko” dla działania Ducha Świętego. 
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Tajemnice różańca świętego ukazują 
sceny z życia Jezusa i Maryi. Do Maryi 
należą trzy tajemnice chwalebne, jedna światła i 
wszystkie radosne! Chyba już nikogo nie dziwi 
powiązanie Maryi z radością? Gdzie Ona, tam i 
Duch Święty a gdzie Duch Święty tam radość! 
 
Gdy Maryja została Matką Boga to od razu 
pośpiesznie niosła Go do ludzi. To tutaj po 
raz pierwszy jest właśnie Pneumatoforą – Tą, 
która niesie Ducha! I tak będzie zawsze. Maryja 
nigdy nie zatrzymuje nic dla siebie. Wszystko, co 
otrzymuje od Boga, daje nam. Duch święty, który 
jest z Maryją wylewa się na tych, z którymi Ona 
się spotyka. Gdy Maryja spotykała się z Elżbietą, 
za sprawą Ducha Świętego, Elżbieta wiedziała 
kim naprawdę jest ta jej daleka krewna! Na 
koniec dziecko, które nosiła w sobie od sześciu 
miesięcy zaczyna się w niej poruszać jakby 
chciało zatańczyć! Tu Duch Święty działa                      
z wielką mocą. Tu następuje eksplozja radości          
w Duchu Świętym! 
 
Często zapominamy, że chrześcijaństwo 
jest religią radości. Naszej religii towarzyszy 
przecież radosne przesłanie, które jest sednem 
kerygmatu: Raduj się, bo Pan cię kocha, dla 
ciebie umarł i zmartwychwstał! 
 
Zastanawialiście się, dlaczego Maryja, 
modląc się śpiewa? Śpiewa Magnificat 
napełniona Duchem Świętym. Łk 1,46-47 
„Wielbi Pana moja dusza i mój duch rozradował 
się w Bogu moim Zbawicielu”. Śpiewa, bo duch 
Maryi rozradował się w Bogu! 
 
Św. Augustyn mawiał, że kto śpiewa dwa 
razy się modli. A wielbienie to najdoskonalsza 
forma modlitwy, bo nie prosimy wówczas o nic        
a jedynie oddajemy Bogu chwałę. Gdy podczas 
takiej modlitwy jest obecny Duch Święty, to 
wielbieniu muzyką i słowem towarzyszy często 
namaszczenie Bożą radością! Mam wrażenie, że 
Duch święty lubi, gdy modlimy się poprzez 
muzykę i śpiew. Widać to po radości z jaką 
posługuje każdy w naszej diakonii muzycznej. 
 
Kto z was przychodzi często na 
uwielbienie zmęczony, utrudzony czy              
z jakimś bólem? 
Kto z was uwielbiając Pana nie czuje swojego 
wieku, a może czuje się młodszy, czuje się jak 
dziecko niezależnie jak poważnym człowiekiem 
jest na co dzień i jak odpowiedzialne zadania 
wykonuje? Kto z was wychodzi z uwielbienia 
radosny i szczęśliwy jakby upił się młodym 
winem? Bóg dał nam muzykę, aby była oknem, 
przez które widać niebo! Warunek: musi być            
w niej obecny Duch Święty! 
 
Papież Franciszek określa radość jako 

stan, zupełnie niezależny od tego co złego 
dzieje się na zewnątrz. Można czuć radość, 
kiedy okoliczności są smutne czy niebezpieczne. 
Św. Paweł naucza: „Dlatego radujcie się, choć 
teraz musicie doznać trochę smutku z powodu 
różnorodnych doświadczeń” (1P 1,6). 
 
Biblia wymienia słowo radość ponad 800 
razy. Wielokrotnie czytamy w niej o radości           
w powiązaniu z Duchem Świętym. np. Św Łukasz 
(Łk 10,21) pisze: „W tej chwili rozradował się 
Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię 
Ojcze Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy 
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom.” Jezus się nie ucieszył, On się 
ROZRADOWAŁ! A ta radość od razu przeszła      
w uwielbienie. Gdy radujemy się w Duchu 
świętym, to On sam w nas wielbi Boga jako 
źródło naszej radości. Nie raz przeżywaliśmy           
w naszej wspólnocie taki stan namaszczenia 
radością Ducha świętego. Gdy jesteśmy 
obdarzeni radością, potrafimy ją przekazać 
innym, wręcz zarażać nią innych, otwierać ich na 
radość przeżywaną w Duchu Świętym. I taka 
niewątpliwie była Maryja. 
 
Papież Franciszek w swojej pierwszej 
adhortacji „Ewangelii Gaudium” 
poświęconej radości Ewangelii mówi: 
„Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe 
życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, 
którzy pozwalają, aby ich zbawił, zostają 
wyzwoleni od grzechu, od smutku, od 
wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem 
Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość”. 
Nasze życie będzie lepsze, jeśli będzie 
podłączone do źródła radości, które jest w Bogu. 
Papież Franciszek mówi także, cytując Papieża 
Pawła VI, który w swej adhortacji Ewangelii 
nuntiandi wskazuje, że nie możemy głosić 
Ewangelii smutni, płaczący. Mówi: 
„Konsekwentnie ewangelizator nie powinien 
mieć cały czas grobowej miny. Odzyskajmy i 
pogłębmy zapał, słodką i pełną pociechy radość 
z ewangelizowania nawet wtedy, kiedy trzeba 
zasiewać płacząc... Oby świat współczesny, 
poszukujący czy to w trwodze czy w nadziei 
przyjmował Ewangelię nie od jej głosicieli 
smutnych i zniechęconych, nie od 
niecierpliwych lub bojaźliwych, ale od sług 
Ewangelii, których życie jaśnieje zapałem, od 
tych co pierwsi zaczerpnęli swą radość od 
Chrystusa”. 
 
Odkryjmy na nowo radość z dzielenia, 
radość z tego, że Bóg w nas działa, że jest 
Ktoś mocniejszy i silniejszy. 
Święty Filip z Neri– jeden z najbardziej wesołych 
świętych mawiał, że „Bóg jest pełen radości, 
dlatego diabeł ucieka przed prawdziwą 
radością”. Nie poddawał się smutkowi nawet           



 

 

w trudnych sytuacjach. Realizował w swoim życiu 
wezwanie Św. Pawła z listu do Filipian (Flp 4,4) 
„Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz 
powtarzam: radujcie się”. 
 
Matka Teresa z Kalkuty powtarzała swoim 
siostrom: Nie pozwalajcie by ogarnął was smutek. 
Strzeżcie radości w waszych sercach, bo ona też 
jest wyrazem miłości. 
Radość jest wyrazem miłości. 
Największa radość płynie z poznania kochającego 
nas Boga, ze świadomości, że jest przy nas cały czas. 
Jest wyrazem naszej wdzięczności za dary jakie 

otrzymujemy od Boga. 
A jak osiągnąć radość? Ona jest darem, więc 
nie musisz nic robić wystarczy, że otworzysz 
się na Ducha Świętego i pozwolisz mu 
działać.  
Otwórz się na ścisłą współpracę z Duchem Świętym. 
Pamiętajcie też o życiu sakramentalnym, modlitwie 
i ciągłej pracy nad sobą.  
          Dorota Sowa    
 

*artykuł opracowany na podstawie   książki 
Małgorzaty Forysiak pod tytułem „Niosąca Ducha”.

 
 

Uczmy się miłości do dzieci od św. Moniki! 
 
Współczesny świat wmawia nam, że musimy tolerować wszystkie wybory naszych dzieci. 
Często jednak ich decyzje są dalekie od nauczania Jezusa. Czy rzeczywiście rodzice zawsze 
powinni wspierać swoich najbliższych bez względu na to, co postanowią? Dobrym 
przykładem do naśladowania jest św. Monika – matka zbuntowanego młodzieńca, który 
po latach został biskupem Hippony. 
 
Od rozpusty po głębokie nawrócenie… 
Św. Augustyn był postacią wielowymiarową. Dużo 
na jego temat dowiadujemy się, czytając 
„Wyznania”. Mężczyzna urodził się w 354 r. n.e.         
w Tegaście (obecnie tereny Algierii). Pochodził              
z wpływowej rodziny. Jego ojciec był członkiem 
rady miejskiej, a zarazem poganinem. Matka – św. 
Monika – nigdy nie ustawała w modlitwach za 
swoją rodziną.  
Augustyn studiował retorykę w Kartaginie. Poznał 
kobietę, z którą przez kilkanaście lat żył                              
w konkubinacie. Miał nieślubnego syna. Przyłączył 
się do ruchu religijnego machinejczyków łączącego 
w sobie elementy zoroastryzmu, buddyzmu                        
i chrześcijaństwa. Tam zaczął pisać pierwsze 
rozprawki filozoficzne. Ostatecznie po blisko 10 
latach zrezygnował z uczestnictwa w sekcie 
mechinejczyjczyków i wrócił do Rzymu, żeby 
założyć szkołę retoryki. W międzyczasie ciężko 
zachorował, ale nadal nie chciał porzucić swojego 
rozpustnego życia. Jego nawrócenie przebiegało 
stopniowo. W stolicy imperium zetknął się                         
z neoplatonizmem i zaczął odkrywać Boga. 
Z autobiografii Augustyna dowiadujemy się, że 
został katechumenem biskupa Ambrożego                         
i przygotowywał się do chrztu.  
Przed uroczystością wyjechał do wsi Cassiciacum, 
żeby nabrać sił. Tam doświadczył przemiany 
duchowej. Będąc w ogrodzie, usłyszał cichy głos 
zachęcający go do przeczytania Biblii. Otworzył na 
przypadkowym fragmencie: „Żyjmy przyzwoicie 
jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie 
w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni                                      
i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa 
Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, 
dogadzając żądzom” (Rz 13, 13-14).  
Te słowa całkowicie go odmieniły. Przestał szukać 
uciech cielesnych i zaczął żyć w celibacie. Wkrótce 
przyjął chrzest, a potem został wyświęcony na 
biskupa. 

Jak zachowywała się jego matka? 
Historia Św. Augustyna wydaje się niesamowita. Aż 
trudno uwierzyć, że człowiek uwikłany w związki           
z sektą i żyjący w konkubinacie, odnalazł Boga.           
W tym wszystkim spory udział miała jego matka. 
Kobieta nie tylko modliła się o nawrócenie syna, ale 
wprost mówiła, co myśli o jego wyborach. Z wyznań 
Augustyna dowiadujemy się, że św. Monika 
krytykowała jego nieformalny związek z kobietą,          
a kiedy dowiedziała się, że wstąpił do sekty, 
zabroniła mu przychodzić do domu. Później Św. 
Augustyn pisał       o tym w księdze III „Wyznań”:  
W świetle bowiem wiary i ducha, którego miała         
z Ciebie, uważała mnie za umarłego. I wysłuchałeś 
ją, Panie (...). Bo jakże inaczej można by 
wytłumaczyć ten sen, przez który udzieliłeś jej 
takiej pociechy, że zgodziła się mieszkać ze mną            
i jadać przy tym samym stole w naszym domu, 
czego w ostatnim okresie odmawiała, ze zgrozą 
odsuwając się od moich błędów bluźnierczych. 
Św. Monika była wyjątkową kobietą, szczerze 
oddaną Bogu. Przez całe swoje życie nie ustawała       
w modlitwach za swojego syna. Wierzyła, że Bóg         
w końcu ją wysłucha, choć po ludzku nie było na to 
żadnych szans. Obserwując, jak zachowywał się jej 
syn, trudno uwierzyć, że stał się doktorem Kościoła. 
Jednocześnie matka nie pochwalała jego wyborów. 
Zawsze stawała w prawdzie nazywała wprost jego 
błędy. Nie bała mówić się, że to co robi jest 
grzechem. 
Ta postawa uczy, że niezależnie od sytuacji, nie 
można rezygnować z wołania do Boga.  
Trzeba kochać swoje dzieci, ale nie można 
pochwalać ich złych wyborów.  
Ostatecznie Augustyn, pomimo wielu konfliktów           
z mamą, wiedział, że ma w niej zawsze wsparcie. 
Ona wymodliła jego zbawienie. 
                                                          Magdalena Ślaska 



 

 

 
 

Późnym wieczorem po naszym ostatnim czwartkowym uwielbieniu 

rozmawiałam z córką. Mówiłyśmy o różnych rzeczach. Między innymi 

opowiedziałam jej o obrazie jaki zobaczyłam podczas modlitwy. 

Widziałam wyciągnięte ręce mężczyzny trzymającego pięknego, 

młodziutkiego baranka. Sierść zwierzątka była śnieżnobiała i mięciutka.  

Szata mężczyzny świetlista. Cały obraz błyszczał i wyłaniał się z „ciepłej 

jasności”. 

Zrozumiałam, że przedstawia Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, który 

złożył ofiarę z samego Siebie, swoją Krwią i swoim Ciałem. Jezus – Baranek 

bez skazy i równocześnie Kapłan Boga Najwyższego. Poczułam głęboką 

wdzięczność za odkupienie grzechów, radość ze zbawienia i żal, współczucie 

z powodu niewysłowionej męki.  

Córka powiedziała mi, że są wspólnoty, gdzie osoby otrzymujące obrazy, 

rysują je i przedstawiają innym. Po krótkim namyśle też tak zrobiłam. Stąd 

powyższy rysunek.  

Jezu, najdroższy, co ja mogę Ci ofiarować?  

Renata Waloszek 

 

 Z CYKLU BOŻE OBIETNICE 
 
 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, 
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest 
prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym 
napojem.  Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we 
Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję 
przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze 
Mnie.  To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak 
ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa 
ten chleb, będzie żył na wieki. 
                                    J 6, 54-58 

Modlitwa do św. Michała 

Archanioła 
 
Święty Michale Archaniele, 
wspomagaj nas w walce,                        
a przeciw niegodziwości 
i zasadzkom złego ducha bądź 
naszą obroną. Niech go Bóg 
pogromić raczy, pokornie o to 
prosimy, a Ty, Wodzu zastępów 
anielskich, szatana   i inne złe 
duchy, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krążą, 
mocą Bożą strąć do piekła. 
Amen. 
 

 
Jeżeli chcesz doświadczyć 
miłości Boga i bliźniego, 
zapraszamy Cię w każdy 
czwartek o godz.19.00,         
na spotkanie modlitewne 
wspólnoty Szkoły Nowej 
Ewangelizacji Maryi 
Królowej Aniołów, do 
kościoła p.w. św. Kamila    w 
Zabrzu. 
W każdy trzeci czwartek 
miesiąca Msza Święta                       
z modlitwą o uzdrowienie. 
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