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SPOTKANIE 5 – Bierzmowanie, w którym dzięki Duchowi Świętemu 
odkrywamy nasze słabości, które są złym świadectwem i postawą 
niezgodną z wolą Boga.
	Wprowadzenie
Podczas dzisiejszego spotkania będziemy odkrywać, że Duch Święty, którego 
szczególną mocą zostaliśmy obdarowani w sakramencie bierzmowania, 
pomaga nam w walce ze słabością i grzechem, aby nasze życie mogło 
stawać się świadectwem. Złe postępowanie i postawa niezgodna z wolą 
Bożą podważa prawdę o naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła. 
Prośmy Ducha Świętego, aby pomógł nam stawać w prawdzie i odrzucać to, 
co zamyka nas na wolę Bożą.
Pieśń do Ducha Świętego : Przyjdź Duchu Święty ja pragnę …

	Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu.
1. SYTUACJA
Wiele razy na pewno słyszeliśmy słowa, że ktoś uważa się za katolika  
a postępuje źle i niegodnie. Wtedy możemy usłyszeć: taki z niego katolik, 
chodzi do kościoła, na różne spotkania, a tak się zachowuje: kłamie, pije, 
jest arogancki, nieuczciwy, wywyższa się... Taka ocena dla wielu staje się 
okazją do usprawiedliwienia własnych zaniedbań i grzechów. Mahatma 
Ghandi, duchowy przywódca mieszkańców Indii, powiedział kiedyś: Gdyby 
chrześcijanie żyli zgodnie z tym, czego nauczał Jezus, na pewno byłbym 
chrześcijaninem. Widzimy zatem, jak świadectwo wiary chrześcijanina 
może mieć wpływ na wiarę innych. 

sakramentu bierzmowania dla naszego wzrostu w wierze.
1. Prosimy Cię, Panie za ludzi uwikłanych w nałogi, aby w wierze 

znajdowali siły do ich pokonania.
2. Prosimy Cię, Panie, aby Duch Święty uczył nas stawania w prawdzie  

i odrzucania wszystkiego, co nie jest pełnieniem woli Bożej.  
3. Prosimy Cię, Panie za nas, abyśmy byli dla innych świadectwem 

prawdziwie chrześcijańskiego życia.

  Spontaniczne wezwania uczestników.

  Na zakończenie: Ojcze nasz...
POTRZEBNE NAWRÓCENIE I ODNOWA ŻYCIA
Uświadamiając sobie, że często nasze złe postępowanie, które jest owocem 
słabości i grzechów, nie jest dobrym świadectwem dla ludzi zastanówmy się, 
co możemy zrobić, aby to zmienić. Abyśmy w naszym życiu coraz bardziej 
pragnęli czynić wolę Boga a nie swoją. 

1. Co może nam pomóc w tym, byśmy żyli jak prawdziwi 
chrześcijanie?
2. Jakie owoce może przynieść postawa życia zgodnego  
z Ewangelią?

  Indywidualne opinie uczestników:
	Zobowiązania:  Podejmujemy zobowiązania indywidualne i wspólnotowe 

– razem określamy, co podejmiemy do następnego spotkania.
	Określenie daty spotkania.

Modlitwa na zakończenie:
Duchu Święty, stajemy przed Tobą jako słabi i grzeszni. Przyjdź do nas, zostań 
z nami, przeniknij nasze serca, naucz nas, co mamy czynić. Ukaż nam, co 
mamy wybrać, abyśmy mogli, z Twoją pomocą, we wszystkim podobać się 
Tobie. Ty sam bądź naszym doradcą i twórcą naszych postanowień: Ty, który 
z Bogiem Ojcem i Jego Synem nosisz chwalebne imię; złącz nas mocno ze 
sobą darem Twojej łaski, abyśmy stanowili w Tobie jedno i nigdy nie odeszli 
od Twojej prawdy. A jako że zgromadziliśmy się tutaj w Twoim imieniu, 
spraw, aby wszystkimi naszymi poczynaniami kierowała sprawiedliwość 
prowadzona przez miłość, tak byśmy obecnie nie czynili nic sprzecznego 
z Twoją wolą, a w przyszłości, dzięki naszym dobrym uczynkom, dostąpili 
wiecznej zapłaty. Amen.



  Podzielmy się naszymi spostrzeżeniami:
1. Co może być przyczyną, że u niektórych chrześcijan nie 

dostrzega się wpływu wiary na ich postępowanie zgodne  
z zasadami Ewangelii?

2. Jakie niesie to ze sobą konsekwencje?
  Indywidualne opinie uczestników.

Podsumowanie:
Bycie chrześcijaninem zakłada nieustanną troskę o wzrastanie w wierze, 
o przemianę swoich życiowych postaw, które nie są zgodne z wolą Bożą, 
walkę ze słabością i grzechem. Może to się dokonywać jedynie z pomocą 
łaski Bożej, mocą Ducha Świętego, który mieszka w naszych sercach.
2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIA KOŚCIOŁA
Dzisiejsze słowo z Listu do Rzymian ukazuje nam rolę Ducha Świętego  
w życiu chrześcijanina, a także to, co jest istotą jego powołania.

Rz 8, 26-30  Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. 
Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia 
się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, 
który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi 
zgodnie z wolą Bożą. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała 
we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego 
zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył 
na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym 
między wielu braćmi. 

  Podzielmy się spostrzeżeniami:
1. Co według św. Pawła może uczynić Duch Święty  

w ochrzczonym i bierzmowanym?
2. Do czego jesteśmy wezwani?

  Indywidualne opinie uczestników: 

	Podsumowanie:
Rozważane dziś słowo ukazuje nam, że w zmaganiach o to, by nasze życie 
stawało się coraz bardziej na wzór Chrystusa, a przez to było świadectwem 
dla innych, wspiera nas Duch Święty. On uzdalnia do wyrzekania się 

wszystkiego, co nie jest zgodne z wolą Boga, a prowadzi ku temu, co 
przynosi Mu chwałę. 
Nauczanie Kościoła
 Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze: «Otrzymaliście ducha przybrania 
za synów, w którym możemy wołać: ’Abba, Ojcze’!» (8, 15). To właśnie 
Duch, którego otrzymaliśmy w chrzcie, uczy nas,  każe nam mówić do Boga: 
«Ojcze», a wręcz  «Abba!», co znaczy «tato». Taki jest nasz Bóg: jest dla nas 
tatą. Duch Święty urzeczywistnia w nas tę nową kondycję dzieci Bożych. I to 
jest największy dar, jaki otrzymujemy w tajemnicy paschalnej Jezusa. Bóg 
traktuje nas jako swoje dzieci, rozumie nas, przebacza nam, bierze nas w 
ramiona, kocha nas, również wtedy, kiedy błądzimy. Już w Starym Testamencie 
prorok Izajasz mówił, że nawet gdyby matka zapomniała o swoim dziecku, 
to Bóg nigdy o nas nie zapomina, w żadnym momencie (por. 49, 15). I to 
jest piękne! Jednakże ta synowska relacja z Bogiem nie jest niczym skarb, 
który przechowujemy w kąciku  naszego życia, ale musi rosnąć, musi być 
umacniana codziennie przez słuchanie Słowa Bożego, modlitwę, korzystanie 
z sakramentów, zwłaszcza pojednania i Eucharystii, i miłość. Możemy żyć 
jak dzieci! To jest nasza godność - mamy godność dzieci. Mamy zachowywać 
się jak prawdziwe dzieci! To oznacza, że codziennie musimy pozwalać, by 
Chrystus nas przemieniał i upodabniał do siebie; oznacza, że mamy starać 
się żyć po chrześcijańsku, starać się Go naśladować, choć widzimy nasze 
ograniczenia i słabości. Pokusa, by odsunąć Boga na bok i postawić  
w centrum samych siebie, pojawia się nieustannie, a doświadczenie grzechu 
rani nasze życie chrześcijańskie, nasze bycie dziećmi Bożymi. Dlatego 
musimy mieć odwagę wiary i nie ulegać mentalności, która nam mówi:  
«Bóg nie jest potrzebny, nie jest dla ciebie ważny» itd. Wręcz przeciwnie: 
tylko wtedy, gdy będziemy zachowywali się jak dzieci Boże, nie zniechęcając 
się naszymi upadkami, naszymi grzechami, czując się przez Niego kochani, 
nasze życie będzie nowe, pogodne i radosne. Bóg jest naszą siłą! Bóg jest 
naszą nadzieją!
Bycie chrześcijanami nie sprowadza się do tego, by wypełniać polecenia, 
lecz oznacza być w Chrystusie, myśleć jak On, działać jak On, kochać 
jak On; jest to pozwolenie, by On zawładnął naszym życiem i je zmieniał, 
przeobrażał, uwalniał od mroków zła i grzechu. (
Audiencja Generalna Papieża Franciszka 10 IV 2013)
	Wspólna modlitwa
Pomódlmy się wspólnie, abyśmy coraz pełniej odkrywali wartość 


