
Biblijna droga światła  KS. MIROSŁAW STANISŁAW WRÓBEL 
 

Wydawnictwo Gaudium Lublin 2015 

 

STACJA XIV - Zesłanie Ducha Świętego 

 

  „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem 

na tym samym miejscu. Nagle dal 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 rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I 

wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 

tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi 

ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się 

tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym 

języku.” (Dz 2.1-6) 

 

Biblijna droga światła ks. prof. Mirosława                    

S. Wróbla, wybitnego biblisty, to rozważania 

przydatne do nabożeństwa Via Lucis – Droga 

Światła, coraz bardziej popularnego wśród 

wiernych świeckich i duchownych.  

Medytacje do każdej z piętnastu stacji, 

prowadzone w oparciu o Pismo Święte, to 

głęboka analiza prawd na temat 

zmartwychwstania Chrystusa. W modlitewnym 

skupieniu pomagają zamieszczone w publikacji: 

utwory poetyckie autora pozycji, fotografie 

przyrody i Ziemi Świętej oraz obrazy słynnych 

artystów. Książka napisana jest prostym i 

przystępnym językiem, który ułatwia modlitwę 

i intymne spotkanie ze zmartwychwstałym 

Panem. Publikację zamykają modlitwy 

związane z okresem wielkanocnym: Litania do 

Chrystusa Zmartwychwstałego, Koronka do 

Jezusa Zmartwychwstałego oraz Nowenna 

Spotkania ze Zmartwychwstałym. 

 



    

Tiziano Vecellio, Zesłanie Ducha Świętego 

 

Zmartwychwstały posyła uczniom obiecanego Ducha Świętego i napełnia ich Jego 

mocą. Pocieszyciel rozpala serca miłością oraz obdarza męstwem na misję dawania 

świadectwa aż po krańce świata.  

Uczniowie, przyjmując z pokorą Ducha Prawdy, stają się kontynuatorami ziemskiej 

misji Jezusa.  

Dzięki otwarciu na Ducha Świętego mogą głębiej rozumieć naukę Jezusa i być Jego 

świadkami w otaczającym świecie. Moc z wysoka przemienia ich zalęknione serca w 

serca promieniujące odwagą i dynamizmem.  

Jako świadkowie Prawdy nie wahają się nawet oddać życia w obronie wiary. Głoszą 

z mocą Dobrą Nowinę o zbawczym działaniu Boga, na które z takim utęsknieniem 

czeka ludzkość pogrążona w mroku śmierci.  

Są w pełni przekonani, że nie czynią tego swoją ludzką mocą, lecz mocą 

mieszkającego w nich Ducha Świętego:  

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w 

was? (1 Kor 3,16).  



Doświadczenie mocy z wysoka pozwala im zrozumieć, że są narzędziami 

zbawczych zamysłów Boga, i daje im pewność, że nikt i nic nie jest w stanie ich 

odłączyć od Chrystusowej miłości. Wiara kolejnych uczniów Jezusa bazuje na 

świadectwie Apostołów i na osobowym do świadczeniu Jezusa w sakramentach 

świętych w mocy Ducha Świętego.  

Poprzez słowo Boże przekazane pod natchnieniem Ducha Świętego możemy 

kontemplować oblicze Jezusa, a poprzez uczestnictwo w sakramentach świętych 

doświadczać Jego obecności.  

To On uczy nas, na czym polega prawdziwa miłość, i pomaga nam przezwyciężać 

grzech. Tylko z Nim możemy zwycięsko wychodzić z duchowej walki z szatanem i 

kosztować w radości życia wiecznego. 

 

Zmartwychwstały Panie - Światłości świata, otwórz mnie na działanie 

Ducha Świętego, abym zrozumiał i uwierzył, że w jego mocy mogę wyprosić 

światu wio senny deszcz Twojej łaski. Amen 

 

 

 

 

 



Wicher z nieba 

 

Pragnę zatańczyć w Duchu Świętym 

Taniec miłości, radości i pokoju. 

Pragnę wyśpiewać w Pocieszycielu 

Pieśń cierpliwości, uprzejmości i dobroci. 

Pragnę napisać w Duchu Prawdy 

Ikonę wierności, łagodności, opanowania. 

Duchu Święty, dotknij mych stóp,  

Abym podskoczył do tańca mądrości i rozumu. 

Pocieszycielu, dotknij mych ust,  

Abym wyśpiewał pieśń rady i męstwa. 

Duchu Prawdy, dotknij mego serca, 

Abym napisał ikonę wiedzy, Bożej bojaźni i pobożności. 

Razem ze Świętą Małą Arabką proszę Cię usilnie, 

Duchu Święty, natchnij mnie. 

Miłości Boża, pochłoń mnie. 

Po prawdziwej drodze prowadź mnie. 

Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie. 

Od wszelkiego zła, 

Od wszelkiego złudzenia, 

Od wszelkiego niebezpieczeństwa, 

Zachowaj mnie. 

Amen. 

 


