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SPOTKANIE 4 – Bierzmowanie, w którym Duch Święty udziela nam 
łaski do mężnego wyznawania wiary
Wprowadzenie

Nasze dzisiejsze spotkanie jest zaproszeniem, byśmy po raz kolejny 
zobaczyli, jak w praktyce w naszym życiu wyznajemy wiarę. Już przy 
sakramencie chrztu odkrywaliśmy to zobowiązanie. Teraz, pogłębiając 
sakrament bierzmowania, będziemy odkrywać, że Duch Święty, jeśli 
otwieramy się na Jego działanie w nas, uzdalnia nas do mężnego wyznawania 
wiary. Prośmy Go, by prowadził nas do poznania, przyjęcia i dawania 
odpowiedzi w naszym codziennym życiu.  

Pieśń do Ducha Świętego : Duchu Święty przyjdź…
Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu.

1. SYTUACJA
Zastanawiając się nad dzisiejszym tematem naszego spotkania możemy 

powiedzieć, że w naszej parafii mamy wiele okazji, gdzie możemy wobec 
innych zaświadczyć o naszej przynależności do Chrystusa, wyznać wiarę. 
Są nimi także nasze spotkania Grupy Sąsiedzkiej te comiesięczne, czy te 
związane z wizytą duszpasterską w naszych rodzinach. Jednak często jest 
tak, że ktoś nie podejmuje tego wysiłku, by przyjść na spotkanie, by w ten 
sposób wyznać swoją wiarę i przynależność do Chrystusa. 

 ¾ Podzielmy się naszymi spostrzeżeniami:
1. Dlaczego ludzie, którzy uważają się za wierzących, tak rzadko 

publicznie przyznają się do wiary ?
2. Jakie są przyczyny, że tak trudno wyznawać swoją wiarę także 

wobec bliskich i sąsiadów? 
 � Indywidualne opinie uczestników.

Chrystusowej tajemnicy. Niech też krzewią wiarę Chrystusową wśród tych, z 
którymi łączy ich wspólne życie i praca zawodowa; obowiązek ten tym bardziej 
jest pilny, że bardzo wielu ludzi może usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa 
tylko poprzez bliskich ludzi świeckich. A nawet, gdzie to jest możliwe, niech 
świeccy będą gotowi wypełniać w bardziej bezpośredniej współpracy z 
hierarchią szczególne posłannictwo głoszenia Ewangelii i przekazywania 
nauki chrześcijańskiej, by dodać siły rodzącemu się Kościołowi
¾	Wspólna modlitwa
Pomódlmy się wspólnie za wszystkich, którzy tworzą naszą parafialną 

wspólnotę, byśmy coraz bardziej rozumieli, że wiarą trzeba się dzielić:
1. Prosimy Cię, Panie za cała naszą parafię, by była miejscem dzielenia 

się wiarą i budowania wspólnoty.
2. Prosimy Cię za nasze rodziny, aby coraz bardziej stawały się 

„domowym kościołem”, w którym pielęgnuje się wartości płynące z wiary i 
wzrasta się w odpowiedzialności jedni za drugich.

3. Prosimy Cię, Panie za tych, którzy uważają, że wiara to ich prywatna 
sprawa, aby odkryli piękno wiary dzielonej z innymi.

Spontaniczne wezwania uczestników.
 � Na zakończenie: Ojcze nasz...

3. POTRZEBNE NAWRÓCENIE I ODNOWA ŻYCIA
Uświadamiając sobie, że często brakuje nam odwagi, by wyznawać 

wiarę tam gdzie żyjemy, pracujemy, przebywamy, zastanówmy się wspólnie, 
co trzeba zrobić, aby to zmienić.
1. Jakie kroki możemy podjąć, by nasze życie stawało się dla innych 
coraz bardziej wyraźnym znakiem przynależności do Chrystusa? 
2. Jak możemy przekonać bliskie nam osoby, że warto dzielić się wiarą? 

Indywidualne opinie uczestników:
�	 Zobowiązania: Podejmujemy zobowiązania indywidualne i 

wspólnotowe – razem określamy, co podejmiemy do następnego 
spotkania.

�	 Określenie daty spotkania.
Modlitwa na zakończenie:
Maryjo, któraś uwierzyła Słowu Boga i stałaś  się Matka Jednorodzonego 

Syna Bożego, prosimy umacniaj nasza wiarę i wypraszaj nam łaskę mężnego 
jej wyznawania wobec tych, do których każdego dnia nas posyłasz i których 
stawiasz na naszych drogach. Pod Twoją obronę …



 � Podsumowanie:
Od początków chrześcijaństwa, ci którzy uwierzyli dawali świadectwo 

o Chrystusie, nawet za cenę życia. Chodź czasami zdarzało się, że św. Paweł 
przywoływał do porządku wspólnoty chrześcijan, to jednak świadectwo 
pierwszych chrześcijan owocowało wzrostem Kościoła. W naszej parafii 
mamy wiele okazji, by przeżywać swoją wiarę we wspólnocie z innymi, 
czy to podczas wydarzeń parafialnych, gdy zapraszani jesteśmy do różnych 
gestów, czy to na spotkaniu Grupy Sąsiedzkiej, czy też w różnych grupach 
formacyjnych, podczas pielgrzymek i innych proponowanych inicjatyw. 
Jesteśmy też zobowiązani, by to, co otrzymujemy dzielić z innymi, by mężnie 
wyznawać wiarę. Nie wystarczy być biernym obserwatorem. My dziś też nie 
jesteśmy z tego zwolnieni. Przez nas inni mają dojść do zbawienia, które jest 
w Jezusie Chrystusie.
2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIA KOŚCIOŁA

Dzisiejsze słowo z Dziejów Apostolskich ukazuje nam wspólnotę 
pierwszych chrześcijan, która uformowała się pod wpływem nauczania 
Apostołów po Zesłaniu Ducha Świętego. Możemy zobaczyć jakimi 
wartościami ona żyła.

Dz 2, 42 -47 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 
chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili 
wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko 
mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według 
potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po 
domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a 
cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie 
tych, którzy dostępowali zbawienia.

 ¾ Podzielmy się spostrzeżeniami:
1. Co charakteryzowało wspólnotę pierwszych chrześcijan? I jak to 

wpływało na otoczenie?
 2. Jaką wspólnotę pragnie mieć Chrystus?
 � Indywidualne opinie uczestników: 
 � Podsumowanie:
Rozważane dziś słowo ukazuje nam, jakie relacje powinny występować 

w naszych wspólnotach, do czego powinna prowadzić wspólnie przeżywana 
i dzielona wiara. Poucza nas również o tym, że tylko wtedy, kiedy świadectwo 
takiego życia będzie czytelnym znakiem dla ludzi, możemy przynosić owoce 

w postaci zasiewu nowych gorliwych chrześcijan.

 ¾ Nauczanie Kościoła
KKK 1816 Uczeń Chrystusa powinien nie tylko zachowywać wiarę 

i żyć nią, ale także wyznawać ją, odważnie świadczyć o niej i szerzyć ją: 
„Wszyscy... winni być gotowi wyznawać Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim 
drogą krzyża wśród prześladowań, których Kościołowi nigdy nie brakuje”68. 
Służba i świadectwo wiary są nieodzowne do zbawienia: „Do każdego więc, 
kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, 
który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i 
Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32-33).

Dekret działalności misyjnej Kościoła Soboru Watykańskiego II nr  
21. Kościół nie jest naprawdę założony, nie żyje w pełni ani też nie jest 
doskonałym znakiem Chrystusa wśród ludzi, jeżeli wraz z hierarchią nie 
istnieje i nie pracuje autentyczny laik. Ewangelia bowiem nie może zapuścić 
głębokich korzeni w umysłach, w życiu i pracy jakiegoś narodu bez czynnego 
udziału ludzi świeckich. 

Wierni świeccy bowiem należą w całej pełni równocześnie i do Ludu 
Bożego, i do społeczności cywilnej: należą do swego narodu, w którym 
się urodzili, w którego bogactwach kulturalnych zaczęli uczestniczyć 
przez wychowanie, z którego życiem są połączeni różnorodnymi więzami 
społecznymi, do którego rozwoju przyczyniają się własnym wysiłkiem w swych 
zawodach, którego problemy uważają za własne i starają się je rozwiązać; 
należą również do Chrystusa, gdyż odrodzili się w Kościele przez wiarę i 
przez chrzest, aby przez nowość życia i działania byli Chrystusowymi, aby 
w Chrystusie wszystko poddane było Bogu i by wreszcie Bóg był wszystkim 
we wszystkim. 

Szczególnym ich obowiązkiem, mężczyzn i kobiet, jest świadectwo 
o Chrystusie, które winni dawać życiem i słowem w rodzinie, w swojej 
grupie społecznej i środowisku pracy. Tę nowość życia powinni wyrażać w 
obrębie społeczności i kultury ojczystej, zgodnie z tradycjami swego narodu. 
Sami powinni znać tę kulturę, uszlachetniać ją i zachowywać, rozwijać ją 
stosownie do nowych warunków i wreszcie udoskonalać ją w Chrystusie, 
by dla społeczeństwa, w którym żyją, wiara Chrystusowa i życie Kościoła, 
nie były już czymś obcym, ale aby zaczęły je przenikać i przekształcać. 
Niech łączy ich ze współobywatelami szczera miłość, by w ich obcowaniu 
ujawniła się nowa więź jedności i powszechnej solidarności, zaczerpnięta z 


