
Odnowa charyzmatyczna w wypowiedziach Papieży

Odnowa w Duchu będzie prawdziwa i da Kościołowi prawdziwą płodność nie przez to, że wzbudzi 
nadzwyczajne dary i charyzmaty, lecz przez to, że na zwykłych ścieżkach życia doprowadzi jak 
najwięcej wiernych do cierpliwego, pokornego i wytrwałego wysiłku, by coraz lepiej poznać tajemnicę 
Chrystusa i świadczyć o niej.  

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Catechesi Tradendae

 
Katolicka Odnowa Charyzmatyczna jest jednym z wielu owoców Drugiego Soboru Watykańskiego, 
który,  podobnie  jak  Zesłanie  Ducha  Świętego,  prowadzi  do  nadzwyczajnego  rozkwitu  w  życiu 
Kościoła grup i ruchów szczególnie wrażliwych na działanie Ducha. Jakże nie dziękować za duchowe 
owoce,  jakie wydała Odnowa w Kościele  i  w   życiu wielu ludzi? Jakże wielu wiernych świeckich 
mężczyzn, kobiet, młodych ludzi, dorosłych i starszych wiekiem - doświadczyło zdumiewającej mocy 
Ducha Bożego i jego darów! Jak wielu ludzi na nowo uwierzyło i odkryło radość płynącą z modlitwy, 
moc i piękno Słowa Bożego i w odpowiedzi na te doświadczenia włączyło się z oddaniem w misję  
Kościoła. Życie jakże wielu ludzi uległo głębokiej przemianie.

Jan Paweł II, (Oreste Pestare, Znak nadziei dla wszystkich ludzi. Katolicka Odnowa Charyzmatyczna w sercu Jana Pawła II, Łódź 2006,  
s. 12)

Potem nawiązałem również kontakt z ruchem Odnowy Charyzmatycznej. W tamtych latach 
współpracowałem zwłaszcza z profesorem z Paderborn, Heribertem Mühlenem, który był entuzjastą 
tego ruchu, po tym, jak sam odnalazł w nim radość kapłaństwa. W ten sposób doznałem radości i laski 
płynącej ze spotkań z młodymi ludźmi poruszonymi mocą Ducha Świętego. Przekonałem się, że w 
momencie trudnym dla Kościoła, kiedy mówiło się o "zimie Kościoła", Duch Święty przygotowywał 
nową wiosnę, a w sercach młodych budziła się radość z faktu bycia chrześcijanami, doświadczenie 
żywej wiary, radość z przynależności do katolicyzmu, z życia w Kościele, który jest żywym Ciałem 
Chrystusa i pielgrzymującym ludem Bożym.



Benedykt XVI (Nowe porywy Ducha. Ruchy odnowy w Kościele, s. 58 – 60)

Jesteśmy zgromadzeni tutaj, w Wieczerniku pod otwartym niebem, w cieniu Piotra, oczekując na dar 
Ducha Świętego, aby cały Rzym i świat usłyszał, że Jezus jest Panem.

Wy, Odnowa charyzmatyczna, otrzymaliście wielki dar od Pana: Wy narodziliście się z woli Ducha 
Świętego jako strumień łaski w Kościele i dla Kościoła. To jest Wasza definicja: strumień łaski! Jaki jest 
pierwszy dar Ducha Świętego? Dar Jego samego - który jest miłością i sprawia, że zakochujesz się w 
Jezusie. I ta miłość zmienia życie.

Bądźcie dystrybutorami łaski Bożej.

Papież Franciszek /1.06.2014r. Międzynarodowe spotkanie członków Odnowy w Duchu Św. na stadionie olimpijskim w Rzymie


