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1. Wrzesień – Bierzmowanie, w którym razem ze świętymi budujemy 
Kościół
	Wprowadzenie
Nasze pierwsze spotkanie w nowym roku formacyjnym, w którym 

będziemy pochylać się nad sakramentem bierzmowania, kieruje nasz wzrok 
na świętych, którzy pomagają nam w budowaniu Królestwa Bożego już 
tu na ziemi. Jego widzialnym znakiem jest wspólnota Kościoła, a dla nas 
konkretna parafia, w której żyjemy i gdzie nasza wiara ma się rozwijać.

Prośmy, by Duch Święty pomagał nam dostrzegać obecność i opiekę 
świętych w naszej drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej. Pieśń: Duchu 
Święty przyjdź …
	Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu

1. SYTUACJA
Kościół w swojej mądrości przy udzieleniu sakramentów: chrztu  

i bierzmowania nadaje imię, bądź imiona wybrane wcześniej przez naszych 
rodziców czy też przez nas. Najczęściej są to imiona świętych, którzy mają 
nas wspierać na drogach naszego życia. Niestety niektórzy chrześcijanie nie 
przywiązują wagi do znaczenia ich imienia, do świętego, którego imię noszą, 
nie próbują się z nim „zaprzyjaźnić”, a tym samym tracą wielki skarb, jakim 
jest wstawiennictwo świętych. Bardzo rzadko modlą się za przyczyną swego 
Patrona, który przecież jest blisko Boga i tak wiele łask może im wyprosić 
dla nich samych, ale też dla całego Kościoła, którego są częścią.

Pytania
1. Podzielmy się naszym doświadczeniem z relacji ze świętymi 

patronami, a szczególnie z tym od bierzmowania.
2. Dlaczego ludzie wierzący tak mało korzystają z pomocy świętych?

3. Módlmy się za każdego z nas, abyśmy uwierzyli w pomoc świętych 
w budowaniu naszej wspólnoty parafialnej i całego Kościoła i często 
przyzywali ich wstawiennictwa ufając, że wyproszą nam potrzebne łaski.

Spontaniczne wezwania uczestników
	 Na zakończenie: Ojcze nasz …

3. POTRZEBNE NAWRÓCENIE I ODNOWA ŻYCIA
Uświadamiając sobie, że niewystarczająco korzystamy z dziedzictwa, 

które pozostawili nam święci, słabo ich naśladujemy w miłości i oddaniu 
się Bogu, zastanówmy się, co możemy zrobić, by nie tracić tych łask, które 
mogą stać się naszym udziałem przez wstawiennictwo świętych patronów, 
by lepiej budować Kościół?
	Podzielmy się naszymi obserwacjami

1. Co możemy uczynić, by lepiej poznać świętych, którzy w jakiś 
sposób są nam bliscy i odkryć w ich życiu to, co zbliża do Boga, by 
się od nich uczyć?

2. Co do zaproponowania ma nam Patron naszego Rejonu? Jak to 
może pomóc nam budować naszą wspólnotę parafialną, a przez nią 
także cały Kościół?
	Indywidualne opinie uczestników

	 Zobowiązania: podejmujemy zobowiązania indywidualne  
i wspólnotowe – razem określamy co podejmiemy do następnego 
spotkania.

	Określenie daty spotkania
	Modlitwa na zakończenie
Boże, źródło wszelkiej świętości, Ty na ziemi obdarzyłeś swoich świętych 

różnymi łaskami, a w niebie nagrodziłeś ich tą samą chwałą, spraw, za ich 
wstawiennictwem, aby każdy z nas godnie odpowiedział swojemu powołaniu 
i przyczyniał się do budowania twojego Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Następnie w sposób 
litanijny możemy przyzywać wstawiennictwa swych świętych Patronów: od 
chrztu, bierzmowania i innych, którzy są nam bliscy.



	Indywidualne opinie uczestników
Podsumowanie:

Pan Bóg jest hojny dla swoich dzieci. Nie zostawia ich samych w tym 
niełatwym dziele budowania Kościoła. Pokazuje przykłady świętych, czyni 
bliskimi nam poprzez ich, czasem tak bardzo zwyczajne, życie bardzo 
podobne do naszego, wypełnione walką, zmaganiem się ze słabością  
i grzechem, ale zawsze ostatecznie zwrócone ku Bogu, pokładające w Nim 
ufność. Ich życie jest zaproszeniem dla każdego wierzącego i oni umacniają 
nas w dawaniu odpowiedzi, wciąż nowej i pięknej. 
2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIA KOŚCIOŁA

Dzisiejsze słowo z Ewangelii św. Mateusza zawiera nakaz skierowany 
do uczniów, by nieśli Dobrą Nowinę o zbawieniu na cały świat. Jest to 
wezwanie dla każdego z nas. 

Ef 2,19-22 A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale 
jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na 
fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam 
Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu 
świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by 
stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
	Podzielmy się spostrzeżeniami
1. Na co wskazuje nam św. Paweł w Liście do Efezjan?
2. Jakie z tego wypływają dla nas wnioski?
	Indywidualne opinie uczestników
Podsumowanie 
Z rozważanego dziś słowa dowiadujemy się, kim tak naprawdę jesteśmy 

dla Boga, jakie jest nasze powołanie. Jesteśmy zaproszeni do budowania 
Kościoła – wspólnoty, w której głową jest Chrystus; apostołowie, prorocy  
i w ogóle święci są elementami tej budowli. A każdy z nas ma się przyczyniać, 
by ta budowla rosła „na świętą w Panu świątynię”.  

  Nauczanie Kościoła
To co zostało powiedziane odnośnie Kościoła powszechnego, trzeba 

zastosować w życiu parafii i wspólnot. Czy w tych rzeczywistościach 
kościelnych daje się doświadczyć przynależności do jednego Ciała? Ciała, 
które zarazem otrzymuje i dzieli się tym, co Bóg pragnie ofiarować? Ciała, 
które zna i troszczy się o swoje najsłabsze członki, ubogie i małe? Czy też 
chronimy się w miłość uniwersalną, która angażuje się daleko w świecie, 

zapominając o Łazarzu, który siedzi przed naszymi zamkniętymi drzwiami? 
Aby przyjąć i w pełni owocnie wykorzystać to, co Bóg nam daje, trzeba 
pokonać granice Kościoła widzialnego w dwóch kierunkach.

Po pierwsze, jednocząc się w modlitwie z Kościołem w niebie. Kiedy 
ziemski Kościół się modli, powstaje wspólnota wzajemnej służby i dobra, 
która dociera aż przed oblicze Boga. Ze świętymi, którzy znaleźli swoją 
pełnię w Bogu, stanowimy część tej wspólnoty, w której obojętność zostaje 
przezwyciężona przez miłość. Kościół niebieski nie jest tryumfujący 
dlatego, że odwrócił się plecami do cierpień świata i sam zaznaje radości. 
Raczej święci mogą już kontemplować i radować się z faktu, że dzięki 
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa pokonali ostatecznie obojętność, 
zatwardziałość serca i nienawiść. Dopóki to zwycięstwo miłości nie ogarnie 
całego świata, święci wędrują z nami jeszcze jako pielgrzymi. Św. Teresa 
z Lisieux, doktor Kościoła, przekonana, że radość w niebie ze zwycięstwa 
miłości ukrzyżowanej nie jest pełna, dopóki choćby tylko jeden człowiek na 
ziemi cierpi i się skarży, pisała: „Bardzo liczę na to, że nie będę bezczynna 
w niebie, moim pragnieniem jest nadal pracować dla Kościoła i dla dusz” 

My również mamy udział w zasługach i radości świętych, a oni 
uczestniczą w naszej walce i w naszym pragnieniu pokoju i pojednania. Ich 
radość ze zwycięstwa zmartwychwstałego Chrystusa jest dla nas źródłem 
siły, aby przezwyciężyć liczne formy obojętności i zatwardziałości serca. 
Orędzie na wielki post 2015

„Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni z Chrystusem, 
jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości... nieustannie 
wstawiają się za nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które przez jedynego 
Pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi. 
Ich przeto troska braterska wspomaga wydatnie słabość naszą” . KKK 956

  Wspólna modlitwa
Pomódlmy się wspólnie, aby wszyscy chrześcijanie coraz pełniej 

odkrywali rolę świętych w budowaniu wspólnoty Kościoła.
1. Módlmy się za Papieża Franciszka, aby wstawiennictwo św. Piotra  

i wszystkich świętych umacniało jego posługę pośród narodów.
2. Módlmy się za młodzież i dorosłych przygotowujących się w tym roku 

do sakramentu bierzmowania, aby wybierając imię świętego Patrona 
kierowali się pragnieniem uczenia się od niego, jak lepiej służyć Bogu 
i ludziom.


