
Konferencja na podstawie nauczania ks. Sławomira Kostrzewy na temat roli wspólnot 

charyzmatycznych i zagrożeń dla nich. 

Rola wspólnot charyzmatycznych w dzisiejszych czasach w kościele jest wyjątkowa, bardzo 

ważna i jeżeli przyjrzymy się uczciwie owocom ich działania, to możemy stwierdzić, że tego pragnie Pan 

Bóg. Jan Paweł II  w swoim proroctwie powiedział, że Kościół w czasach ostatecznych będzie wspólnotą 

wspólnot. 

 Dzisiaj ludzie świeccy we wspólnotach charyzmatycznych mają zadanie, wielką szansę, a 

zarazem wyzwanie i odpowiedzialność, by pokazać ludziom od pozytywnej strony  swoją obecność i 

działalność w Kościele. Wszystkie więc działania powinni opierać o modlitwę, rozeznanie i pytanie Pana 

Boga, co dobrego możemy zrobić dzisiaj dla Kościoła, w tym czasie, kiedy Kościół ma otwierać się 

jeszcze bardziej na działanie Ducha Świętego.  

 Dobrze wiemy, że duża liczba ludzi w Kościele tak naprawdę nic nie wie na temat Ducha 

Świętego poza tym, że jest trzecią osobą Trójcy Świętej. Nic od niego nie oczekują i nie wiedzą, co Duch 

Święty mógłby danej osobie dać, a przecież chrześcijaństwo to nie religia, lecz relacja człowieka z 

Bogiem, relacja człowieka z Duchem Świętym. Bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie 

osiągnąć zbawienia, przejść nawrócenia (metanoi).  

 I to jest nasze zadanie, by wyjść do ludzi i pokazać im, że warto się otwierać na działanie Ducha 

Świętego, pokazać im to własnym życiem, doświadczeniem i świadectwem. Możemy pokazać im, jak 

budować żywą relację z trzecią osobą Trójcy Świętej. Jako wspólnota charyzmatyczna mamy okazję 

pokazać Kościołowi, ale też innym grupom w Kościele, że jesteśmy potrzebni i możemy współpracować 

z innymi grupami, i że chcemy je wspierać, a nie zastępować, że wydajemy dobre owoce i możemy 

przysłużyć się do dzieła ewangelizacji.  

 Powinniśmy przyjrzeć się sobie i zastanowić się, jakie owoce wydajemy jako wspólnota i jakie 

owoce wydaję JA, jako członek tej wspólnoty. Czy będąc we wspólnocie dbam o osobistą relację z 

Panem Bogiem, o uświęcenie, o życie w łasce. Czy czasem nie prowadzę podwójnego życia? Ponieważ 

swoją postawą możemy zachęcić ludzi do wejścia na tę drogę lub zniechęcić, możemy stać się 

pośmiewiskiem w oczach ludzi i swoją postawą zniweczyć działania wspólnoty. Jako członkowie 

wspólnoty nie powinniśmy dawać powodu czy podstawy ludziom do złej oceny działań wspólnoty jako 

całości.  

 Pan Bóg powołał nas do bycia światłością świata i solą ziemi, na cóż przyda się sól jeśli straci 

swój smak?.  

 Powinniśmy zastanowić się na czym budujemy swoją wiarę. Czy na Panu Bogu, na wierności 

Kościołowi Katolickiemu, na jego nauce i tradycji, na świadectwie ludzi, których Kościół daje nam jako 

wzór do naśladowania (mowa tu o Świętych i Błogosławionych)? Czy może budujemy na sobie, na 

konfliktach, braku szczerości, niezdrowej rywalizacji, na grzechach języka, na zawiści i nieprzebaczeniu, 

na chorych, niejasnych i udawanych relacjach? 

A oto kolekcja 7 grzechów rozbijających jedność w naszych wspólnotach:  

1. Nawracanie… – ale nie siebie, ale innych, tzw. „nawrócenie na eksport”. Widzimy błędy, ale 

tylko popełniane przez innych. Jesteśmy gotowi zaangażować wszystkie swoje siły, aby „błądzących 

nawrócić” – nie siebie, ale błądzących…. Nawet, gdyby nasze spostrzeżenia były prawdą, to prościej 

wszelkie zmiany rozpocząć od siebie, np. przez większe zaangażowanie we wspólnocie. Nawracanie 

siebie, swojego serca – to proces nieustanny, do końca życia. Jeżeli są sytuacje, które mnie denerwują, 

to może warto zapytać Pana – co we mnie chce zmienić? 



 2. Duch rywalizacji nie ominął nawet Apostołów. Jezus zapytał: „O czym rozprawialiście w 

drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się o to, kto z nich jest największy. 

Rywalizacja rodzi się tam, gdzie mamy problem z uznaniem autorytetów, np. liderów oraz przyjęciem 

własnego zakresu odpowiedzialności. Kto nie jest pogodzony z miejscem, w którym Pan Bóg go 

postawił, będzie tęsknił za czymś innym, szukał większych wpływów, a nie chwały Bożej. Chrystus uczy, 

że kto chce być pierwszym, ma być sługą wszystkich…  

3. Brak szczerości Zastanówmy się, jak reagujemy, kiedy dochodzi do jakiegoś wewnętrznego 

konfliktu we wspólnocie. Co robię, co się wówczas we mnie dzieje? Chowam głowę w piasek stosując 

metodę strusia? nie przychodzę na spotkania, bo muszę „odpocząć” od wspólnoty? Są niedomówienia, 

urazy, rośnie góra lodowa. Jeśli cały nasz wysiłek będzie skierowany na to, aby zachować zewnętrzne 

pozory poprawności, to problem prędzej, czy później ujawni się. Nie unikniemy konfliktów, lecz nie 

należy się ich bać. One są po to, aby je podejmować, znajdując lepsze rozwiązania niż dotychczas. Pan 

przestrzega: „Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów 

pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego 

plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy 

i nieprawności”. (Mt 23, 27-28) 

 4. Grzechy języka Szemranie za plecami jest grzechem, który może prowadzić do 

wewnętrznego rozkładu. Język jest niebezpiecznym narzędziem, rani bardzo głęboko. Kiedy wypowie 

się słowo, ono zaczyna żyć własnym życiem, już nie można go cofnąć. Tak jak poduszka z pierzem: gdy 

ją rozerwiemy, pierze poleci w różne strony i nie uda nam się zebrać tego, co uciekło. Bóg słyszy i widzi, 

co człowiek mówi. Izraelici lubili szemrać. Bóg wyprowadza ich z niewoli, a oni po cichu narzekają. Taka 

postawa jest przeciwieństwem tego, czego oczekuje Bóg. Jak ktoś słusznie zauważył, mamy dwoje uszu 

i jedne usta, dobrze więc jest zachować te proporcje i dwa razy więcej słuchać niż mówić… 

 5. Niejasne relacje, niejasne zasady. Inaczej mówiąc „mętna woda”. A w mętnej wodzie diabeł 

łowi. Zasady, na jakich istnieje grupa, czy wspólnota powinny być jasno określone, choćby te, kto za co 

odpowiada, obowiązki i kompetencje poszczególnych animatorów, czy członków. 

 6. Brak przebaczenia. Musimy być świadomi, że dopóki żyjemy na ziemi, będziemy ranili 

innych, a oni nas. Możemy przez lata nosić w sercu urazy do ludzi ze wspólnoty, udawać, że nic się nie 

dzieje, a w sercu mieć żal, złość, pretensje – a to niszczy nasze relacje. Kiedy zabraknie przebaczenia 

między ludźmi, może dojść do zbudowania wysokich murów, wyższych niż mur chiński… Są to mury 

wrogości, obojętności, braku miłości. Pismo Święte mówi: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz 

i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw 

idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj”. (Mt 5, 23-24)  

7. Zamykanie się w sobie. Niektórzy określają to mianem tworzenia „klubów 

charyzmatycznych”. Istnieje niebezpieczeństwo samowystarczalności, zaczynam szukać tego, co łatwe 

i przyjemne. Nie otwieram się na innych – tu jest dobrze i sympatycznie, to po co mam się zmieniać? 

Jest to wyraźna pokusa lenistwa. Nie chce mi się cokolwiek zmieniać, nie chcę angażować się w nowe 

dzieła wspólnoty, inne miejsce w posłudze. Jest to izolowanie się w swoim małym światku. Gdy ktoś 

tak się izoluje może się udusić. Na dłuższą metę taka sytuacja jest nie do wytrzymania. Potrzeba 

otwarcia się na zewnątrz. Św. Paweł mówi: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Biada mi, gdybym 

nie decydował się na otwarcie, na wyjście ku innym.” Z wychodzeniem ku innym wiąże się ryzyko 

przyjmowania odmienności innych. Przyjmując drugiego człowieka, takiego  jakim jest, zapieramy się 

siebie. Pozwalamy, aby Duch Święty „drążył” nasze serca, zmieniał nasze schematy życiowe, abyśmy 

kolejny raz nawracali się. 



Na czym budujemy swoją wiarę?? Czy może na jakimś liderze, wokół którego jest dużo szumu? 

Na znakach i cudach, które często nie są rozeznawane i potwierdzane?. Czy czasem nie budujemy 

swojej wiary na filmikach na Youtubie czy Facebooku. Na ludziach których nie znamy, nad którymi nie 

czuwa kapłan lub biskup, którzy twierdzą, że znają prawdę, że prowadzi ich Duch Święty, a z Kościoła 

Katolickiego odeszli lub nie chcą mieć z nim nic wspólnego?. Często nie do końca świadomie swoją 

wiarę budujemy na innych wyznaniach. Święty Paweł przestrzega Galatów:  „Nadziwić się nie mogę, że 

od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii.  Innej jednak 

Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić 

Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, 

którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! „(Ga 1, 6-8) 

Dlatego też: 

1.Musimy często badać swoją wiarę i serce. Czy jesteśmy posłuszni Kościołowi, władzom kościelnym, 

nauczaniu Kościoła. Czy też Kapłanowi prowadzącemu, odpowiedzialnemu za wspólnotę. 

Jakiekolwiek uchybienia będą zaproszeniem, otwarciem furtki szatanowi, który rozbije całą wspólnotę 

lub wyprowadzi ją na manowce. Odciągnie wspólnotę od dzieła, do którego została powołana, 

doprowadzi do utraty charyzmatów. 

2. Trzeba się przyjrzeć jak przygotowujemy się do posługi we wspólnocie. 

Kiedyś człowiek, który chciał przyjąć chrzest musiał przejść drogę katechumenalną, czyli okres kilku lat 

przygotowania, nawracania, poznawania nauki Kościoła. Kapłan przygotowuje się do święceń przez 

okres seminaryjny, który trwa minimum  sześć lat nauki o prawdach wiary, dogmatów. To jest dość 

długi okres, to proces nawracania, oczyszczania, zdobywania wiedzy, doświadczeń, wielu prób, które 

musi podjąć, rekolekcji, wsłuchiwania się w głos Pana Boga. To wymaga czasu, nie dzieje się z dnia na 

dzień. Metanoia jest to przemiana myślenia rozciągnięta w czasie. 

3. Niebezpieczeństwem we wspólnocie są też osoby nowo nawrócone, które niedawno przyjęły wiarę  

nie ugruntowane jeszcze w swojej relacji z Panem (to tzw. neofici czy prozeici). Często są to osoby „nie 

wiadomo skąd” lub dopiero co po rekolekcjach ewangelizacyjnych, na których doświadczyły działania 

Ducha Świętego. I nagle chcą prorokować, modlą się w językach, chcą uzdrawiać, wypędzać złe duchy, 

co w rezultacie daje złe owoce, których niestety nie widać od razu. W takiej wspólnocie zaczyna tworzyć 

się zamęt.  

Często wymuszamy na Panu Bogu charyzmaty, ponieważ już chcieli byśmy uzdrawiać, prorokować. 

Jeździmy z rekolekcji na rekolekcje z nadzieją, że jak będzie modlitwa o Ducha Świętego czy o 

charyzmaty, to coś na nas „skapnie”. Bywa i tak, że gdy w jednej wspólnocie Kapłan czy lider nie 

pozwala na coś, to uciekamy do innej wspólnoty lub zakładamy własną.  Co z tego, że Ksiądz mówi NIE, 

żebyś dał sobie jeszcze czas, zbudował najpierw zdrowe relacje, nauczył się wzajemnej miłości, 

szacunku do siebie, utwierdził się w tym co robisz. Często te pragnienia charyzmatów, posługi są w nas 

większe od posłuszeństwa. Często są szukaniem próżnej chwały. Nie wszystko od razu. My dzisiaj 

chcielibyśmy natychmiast, szybko, lecz brakuje Bożego rozeznania, czy ktoś faktycznie przez Boga jest 

powołany do danej posługi. Duch Boży udziela darów i charyzmatów jak chce i komu chce. Nie jesteśmy 

w stanie wymusić na Panu Bogu żadnego daru czy charyzmatu. Dary, charyzmaty i Bożą chwałę musi 

poprzedzać pokora, bo inaczej to co dobre, może stać się przyczyną naszego upadku i potępienia. Te 

ślepe pragnienie mocy Boga sprawia, że jeździmy z rekolekcji na rekolekcje, z miejsca na miejsce, od 

charyzmatyka do charyzmatyka. I po pewnym czasie faktycznie zaczynamy prorokować, uzdrawiać… 

Tylko pod wpływem jakiego ducha??? Kto to rozeznaje i jakie są tego owoce? 



Pewna osoba z pozoru pobożna, bardzo chciała posługiwać wśród koordynatorów i była bardzo 

nachalna i natrętna w tej sprawie. W pewnym momencie, gdy Ksiądz się zdenerwował i powiedział, 

żeby nie przychodziła na te spotkania ponieważ w jej obecności cały czas są kłótnie i awantury, 

nastąpiła manifestacja złego ducha. I choć z pozoru osoba ta udawała pokorną, to nie mogła znieść 

posłuszeństwa. Jakże wielkie było zdziwienie całej grupy, gdy okazało się, że Ksiądz miał rację. A wielu 

z nas dzisiaj pcha się do czegoś, co nie jest jego charyzmatem, do czego nie ma uprawnienia i 

błogosławieństwa.  

Czasami są takie okoliczności życiowe, które uniemożliwiają nam posługę np. w modlitwie o 

uwolnienie, uzdrowienie np. niewierzący mąż, czy problemy duchowe u dzieci, ponieważ diabeł będzie 

się mścił tam, gdzie ma dostęp. W takim wypadku możemy w inny sposób wspierać wspólnotę.  

 

Z wypowiedzi wielu kapłanów wynika, że z osobami świeżo nawróconymi należy postępować bardzo 

roztropnie. Powinniśmy stosować się do tego co było w pierwotnym Kościele, że przez pewien czas po 

nawróceniu (czasami liczonym nawet w latach) taka osoba nie powinna podejmować żadnych 

poważnym posług we wspólnocie. Dla jej dobra i dobra wspólnoty powinna jedynie uczęszczać na 

spotkania i razem się modlić. Często taka osoba jest bardzo gorliwa i ma wielki zapał. Staje się liderem 

i w pół roku może rozwalić całą wspólnotę, czy też parafię. Często jest tak, że w domu rodzinnym nam 

się nie układa, nie jesteśmy tam doceniani, nikt nam nie dziękuje za dobro, które czynimy, a czasami 

nawet wręcz odwrotnie. A gdy trafiamy do wspólnoty zauważamy wszystko to, czego oczekiwaliśmy w 

domu, od bliskich nam osób. Zostajemy zauważeni, docenieni, czujemy się potrzebni. Pojawia się 

pokusa, zaczynamy więcej czasu poświęcać wspólnocie i posłudze niż rodzinie. Pamiętajmy o tym, że 

jest pierwszeństwo hierarchii powołań. „Pierwszym powołaniem” dla kogoś kto jest w małżeństwie jest 

rodzina i tam powinna być większość naszego zaangażowania. Nie może być tak, że ktoś jest 

zaangażowany we wspólnotę a nie ma czasu dla męża/żony, dzieci czy starszych, potrzebujących 

rodziców; że zaniedbuje swoją pracę, która jest często jedynym źródłem utrzymania rodziny. 

Pochłonięty tak posługą, że nie ma czasu na osobistą modlitwę i relację z Bogiem. Nie wiemy lub 

zapominamy o tym, że te trudne doświadczenia w naszym „pierwszym powołaniu” są drogą do nieba, 

często jedyną drogą, którą możemy dojść do nieba. Bo dobro, które czynimy, a którego nikt nie 

zauważa, w oczach Boga więcej znaczy niż te wielkie rzeczy w które się angażujemy szukając własnej 

chwały. 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że posługa we wspólnocie wymaga dużo zaangażowania, pracy, 

poświęcenia czasu. Są tacy ludzie, którzy bardziej się angażują, a inni mniej. Ale też jest dużo takich 

osób, które traktują wspólnotę jako „zakład usługowy”, którzy przychodząc wiele oczekują, ale z siebie 

nic nie chcą dać. Musimy spojrzeć na siebie, czy my nie jesteśmy takimi osobami. Dobrze jest, gdy we 

wspólnocie są osoby, które poświęcają dużo swojego czasu, pracy, ale może robią to dlatego, że na 

nikogo nie mogą liczyć?. A więc warto podchodzić i pytać: Może w czymś pomóc? Może w czymś 

wyręczyć?  

  

 


