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3. Listopad  – Bierzmowanie, w którym Bóg uzdalnia nas, byśmy 
ofiarowali Mu swoje życie

Wprowadzenie
Po ostatnim spotkaniu, na którym zastanawialiśmy się, co powinniśmy 

uczynić, by dać pierwszeństwo Bogu, dziś jesteśmy zaproszeni do 
odkrywania, co ma wynikać z tego, że Bóg ma pierwsze miejsce w naszym 
życiu. Jakiej decyzji oczekuje od nas Bóg? Prośmy Ducha Świętego, by 
pomógł nam to dostrzec i dać odpowiedź. 

Pieśń: O Stworzycielu Duchu przyjdź …
	Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu

1. SYTUACJA
Na pewno większość z nas słyszała, bądź nawet widziała w internecie 

filmik  z egzekucji 21 libijskich chrześcijan którym odcięto głowy u wybrzeża 
Trypolisu. Zostali uprowadzeni a następnie zamordowani. Każdy z nich miał 
wybór: przejść na islam i zachować życie lub zachować wiarę a stracić życie. 
Oni swą postawą dali jasne świadectwo swej przynależności do Chrystusa. 
Dzisiaj w Polsce nikt nie żąda od nas, byśmy fizycznie oddawali życie za 
wiarę, jednak my również w naszej codzienności często musimy podejmować 
różne ważne wybory. One też określają, jakimi wartościami żyjemy, ukazują 
naszą wiarę i nasze zaufanie do Boga. Szczególnym sprawdzianem są 
sytuacje trudne, związane z cierpieniem, z różnymi przypadkami losowymi, 
ambicjami zawodowymi itp. Czy jesteśmy gotowi oddać to wszystko Bogu  
i zaufać, że to, co On przygotował i zamyślił jest najlepsze?

Pytania
1. Czy w naszym otoczeniu zauważamy sytuacje prześladowania 

i dyskryminacji ludzi wierzących i pobożnych? Możemy podać 

	Wspólna modlitwa
Pomódlmy się wspólnie, aby wszyscy chrześcijanie  coraz lepiej 

rozumieli potrzebę ofiarowania swojego życia Bogu:
1. Módlmy się za wszystkich wierzących, aby uznali w Jezusie swojego 

Pana i Zbawiciela i ofiarowali Mu swoje życie.
2. Módlmy się za kapłanów i osoby konsekrowane, aby  swoim życiem 

oddanym Bogu świadczyli o Jego miłości. 
3. Módlmy się za naszą grupę sąsiedzką, abyśmy poprzez nasze 

codzienne wybory zgodne z wolą Bożą, potwierdzali naszą 
przynależność do Chrystusa.
Spontaniczne wezwania uczestników, Na zakończenie: Ojcze nasz …

3. POTRZEBNE NAWRÓCENIE I ODNOWA ŻYCIA
Uświadamiając sobie prawdę, że w sakramencie bierzmowania Duch 

Święty uzdolnił nas do składania Bogu ofiary z naszego życia, zastanówmy 
się, co powinniśmy uczynić, aby ta nasza ofiara stawała się coraz bardziej 
miłą Bogu i przyczyniała się do wzrostu Jego chwały.

Podzielmy się naszymi obserwacjami
1. W jaki sposób możemy wyrażać nasze oddanie się Jezusowi?
2. Co może nam pomóc, by tak jak mówił papież Franciszek podczas 

Światowych Dni Młodzieży w Brzegach, „opuścić wygodną kanapę” 
żyć jak oczekuje Chrystus?
	Indywidualne opinie uczestników

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

	Określenie daty spotkania
	Modlitwa na zakończenie
Dzisiaj Panie na nowo, wspominając mój święty chrzest, pragnę obrać 

Cię moim Panem i Zbawicielem. Chcę, abyś Ty był centrum mojego życia. 
Oddaję Ci moją duszę i ciało, zmysły, uczucia i wolę, oddaję Ci moje dobra 
materialne, zdrowie, rodzinę, pracę, wszystkie relacje. Oddaję Ci moje 
niewole i moje lęki. Oddaję Ci całą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 
I ogłaszam Cię, Panie Jezu, jedynym moim Panem i Zbawicielem. Tobie 
powierzam mą drogę. Jezu, ufam Tobie. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl 
się za mną. Amen.



przykłady.
2. Jaką postawę najczęściej zajmują ludzie kiedy trzeba 

zrezygnować z czegoś w imię wiary?
	Indywidualne opinie uczestników

Podsumowanie:
Ofiarować, to stracić coś na rzecz kogoś innego. Taka postawa nie 
jest wygodna dla człowieka, który szuka życia łatwego, przyjemnego, 
przynoszącego dochody. Ofiara, dar z siebie nie jest dzisiaj w modzie. 
Ofiarowanie Bogu wszystkich wymiarów naszego życia – zarówno tych 
duchowych, jak i materialnych naprawdę wyzwala i pozwala żyć głębiej  
i bardziej świadomie.

2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIA KOŚCIOŁA
Św. Paweł w Liście do Rzymian wskazuje,  jaką drogą powinien kroczyć 

człowiek, który przez chrzest złączył się z Chrystusem i Jego Kościołem,  
a przez bierzmowanie świadomie  potwierdził tę przynależność. Spróbujmy 
wspólnie w zaproponowanym słowie, odkryć te wskazówki, które daje nam 
apostoł.

Rz 12, 1-2 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście 
dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej 
rozumnej służby Bożej.

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez 
odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest 
dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
	Podzielmy się spostrzeżeniami
1. Do czego zachęca nas św. Paweł?
2. Czego oczekuje od nas Bóg?
	Indywidualne opinie uczestników
Jedyną właściwą postawą, jaką człowiek może przyjąć wobec wielkiej 

miłości Boga, oddającego za nas w ofierze Swojego Umiłowanego Syna, 
jest powierzenie Mu swojego życia i rozumna służba Boża. To wymaga 
czuwania i nieustannej przemiany myślenia, by rozpoznawać, co jest wolą 
Bożą i by za nią podążać. Zobaczmy jakie wskazówki daje nam Kościół.
	Nauczanie Kościoła
Dzisiejsza Ewangelia opowiada, że czterdziestego dnia po narodzeniu 

Jezusa, Maryja i Józef zgodnie z prawem żydowskim zanieśli Dzieciątko do 
świątyni, aby Je poświęcić i ofiarować Bogu. To ewangeliczne wydarzenie 

jest również ikoną ofiarowania swego życia przez tych, którzy ze względu na 
dar Boży podejmują typowe cechy Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego, 
konsekrowanego przez Ojca.

Ten dar z samego siebie dla Boga dotyczy każdego chrześcijanina, 
ponieważ wszyscy jesteśmy Jemu konsekrowani przez chrzest. Wszyscy 
jesteśmy wezwani, by poświęcić się Ojcu wraz z Jezusem i tak jak Jezus, 
czyniąc z naszego życia hojny dar w rodzinie, w pracy, w służbie Kościołowi, 
w dziełach miłosierdzia. Będąc całkowicie poświęceni Bogu, są całkowicie 
oddani braciom, aby nieść światło Chrystusa tam, gdzie są najgęstsze 
ciemności i szerzyć swoją nadzieję w sercach przygnębionych. ( Anioł 
Pański z papieżem Franciszkiem 2 II 2014)

„Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata”. (Mt 5, 
13-14): Te dwa symbole: sól i światło użyte przez Jezusa wzajemnie się 
uzupełniają i są bogate w treść. W dawnych czasach sól i światło uważano za 
istotne elementy dla ludzkiego życia. „Wy jesteście solą dla ziemi...”. Jedną 
z zasadniczych funkcji soli, jak dobrze wiemy, jest przyprawianie, dodanie 
smaku pożywieniu. Ma to nam przypominać, że przez Chrzest cała nasza 
istota została głęboko przemieniona, ponieważ została „przyprawiona” 
nowym życiem pochodzącym od Chrystusa (por. Rz 6, 4). Solą, dzięki której 
tożsamość chrześcijańska nie traci swojej natury, nawet w środowisku 
mocno zsekularyzowanym, jest łaska Chrztu, która nas odrodziła, czyniąc 
nas żyjącymi w Chrystusie i zdolnymi do odpowiedzi na Jego wezwanie, 
by „ofiarować [nasze] ciała na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną” (Rz 
12, 1). Święty Paweł pisząc do Rzymian zachęca ich, aby zdecydowanie 
zwracali uwagę na ich odmienny, w stosunku do im współczesnych, 
sposób życia i myślenia: „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz 
przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka 
jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 
2). Wasze pokolenie jest postawione, ze szczególną mocą, wobec wyzwania, 
aby zachować nienaruszony depozyt wiary (por. 2 Ts 2, 15; 1 Tm 6, 20; 
2 Tm 1, 14). Odkryjcie wasze chrześcijańskie korzenie, uczcie się historii 
Kościoła, pogłębiajcie znajomość duchowego dziedzictwa, które zostało 
wam przekazane, naśladujcie świadków i mistrzów, którzy was poprzedzili! 
Jedynie pozostając wiernymi Bożym przykazaniom, Przymierzu, które 
Chrystus przypieczętował własną krwią przelaną na Krzyżu, będziecie mogli 
być apostołami i świadkami nowego tysiąclecia. (Orędzie do młodzieży 
2002, Jan Paweł II)


