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SPOTKANIE 6 – Bierzmowanie, dzięki któremu możemy postępować 
według zasad Ewangelii
	Wprowadzenie
Dzisiejsze spotkanie jest dla nas zaproszeniem do odkrycia, jak sakrament 
bierzmowania wpływa na to, że nasze życie staje się coraz bardziej 
ewangeliczne i co trzeba czynić, by tak rzeczywiście było. Duch Święty, 
którego otrzymujemy w tym sakramencie uzdalnia nas byśmy coraz lepiej 
rozeznawali czego Bóg od nas oczekuje i jak mamy zachować zasady 
Ewangelii. Przyzywajmy więc Go, by nas otwierał i prowadził. 
	Pieśń do Ducha Świętego : Otwórz me oczy chcę widzieć Jezusa …
	Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu.

1. SYTUACJA
Chociaż w naszej ojczyźnie tak wielu Polaków przyznaje się do wiary  
a ogromna większość jest ochrzczona oraz przyjęła sakrament bierzmowania 
to jednak zauważa się, że tylko część z tych osób stara się postępować według 
zasad podanych w Ewangelii. Jest wielu takich, którzy sakramenty traktują 
jako wymóg Kościoła i tradycję rodzinną i nie dostrzegają w nich działania 
łaski Bożej, która może pomóc im stawać się dojrzałymi chrześcijanami. 
Jak również jest wielu takich, którzy oddzielają wiarę od codziennego życia 
a tym samym wydaje się, że mają podwójną moralność inną dla Kościoła  
a inną dla codziennego życia. 

	Podzielmy się naszymi spostrzeżeniami:
1. Co może być przyczyną, że wierni, mimo iż dociera do nich informacja, 
że mają postępować zgodnie z Ewangelią tego nie czynią? 
2. Jakie mogą być skutki takiej sytuacji w dłużej perspektywie czasu?

odpowiadała na Jego natchnienia.  
3. Módlmy się za nas, abyśmy żyli Ewangelią na co dzień i przynosili 
duchowe owoce: miłość , radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie.
	Spontaniczne wezwania uczestników.
	Na zakończenie: Ojcze nasz...

3. POTRZEBNE NAWRÓCENIE I ODNOWA ŻYCIA
Uświadamiając sobie, że nie zawsze nasze postępowanie jest zgodne  
z zasadami Ewangelii, że czasem nie kierujemy się Duchem, ale ulegamy 
słabościom mającym źródło w myśleniu cielesnym, zastanówmy się, co 
możemy uczynić, aby łaska sakramentu bierzmowania przyniosła owoce w 
naszym życiu?

	Podzielmy się spostrzeżeniami:
1. Co powinniśmy zrobić, by nasze życie było zgodne z Ewangelią?
2. Jakie owoce może przynieść postawa, w której otworzymy się  
na działanie Ducha Świętego i jaki może mieć to wpływ na innych?
	Indywidualne opinie uczestników:

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

	Modlitwa na zakończenie: 
Duchu Święty, Boże! W Jezusie i w Tobie stajemy się dziećmi Boga. Ty 
czynisz nas chrześcijanami, ludźmi Jezusa. Ty obdarzasz nas życiem 
nadprzyrodzonym. Ty jesteś prawdziwym i najgłębszym źródłem,  
i fundamentem naszej modlitwy i naszego apostolstwa. Obdarz nas 
pragnieniem służenia Bogu i ludziom w Kościele. Uczyń nas narzędziami 
twojej miłości, która udziela, pomaga i służy. Spraw, byśmy byli wierni  
i zawsze gotowi na Twoje przyjście, na Twoje w nas działanie i posłuszni 
Twojej woli, ile razy chcesz się nami posłużyć dla czynienia dobrze innym. 
Prowadź nas Duchu Święty, i działaj w nas i przez nas w świecie spragnionym 
Twojej obecności i Twego zbawczego działania. Módl się w nas, pracuj  
i objawiaj w nas Twoją miłość, prosimy Cię, Duchu Święty. Amen. 



	Indywidualne opinie uczestników.
	Podsumowanie:

Widzimy zatem coraz większe odrywanie się wielu od życia Słowem 
Bożym, a przecież Ewangelię nazywamy także Księgą Życia i rzeczywiście 
tak jest. W ogóle całe Pismo św. ma nam wiele do powiedzenia, zawiera 
wiele bardzo pożytecznych wskazówek. Jest ono bowiem złożone z historii 
ludzi podobnych nam, wydarzeń, które są też naszym udziałem. I właśnie 
Duch Święty pomaga nam czerpać z tego skarbca, by czynić nasze życie 
zgodnym z duchem Ewangelii.
2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIA KOŚCIOŁA
Dzisiejsze słowo Boże z Listu do Galatów zawiera dwa katalogi uczynków: 
te,  które rodzą się z ciała i te, które pochodzą od Ducha. 
Ga 5, 18 - 25 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić Duchowi, nie znajdziecie 
się w niewoli Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się 
z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, 
czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za 
zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym 
podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, 
którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. 
Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie 
ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało 
swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do 
Ducha się też stosujmy. 

	Podzielmy się spostrzeżeniami:
1. Jakie znaki wskazują na to, że żyjemy w zgodzie z Ewangelią?
2. Do jakiej postawy wobec Ducha zachęca św. Paweł? 
	Indywidualne opinie uczestników:
	Podsumowanie:

Święty Paweł w Liście do Galatów jasno wskazuje, że chrześcijanin ma 
pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu. Wtedy jego czyny będą jasnym 
świadectwem życia zgodnego z Ewangelią. W przeciwnym razie będzie 
szedł za zachciankami ciała i ulegając namiętnościom będzie odwracał się 
od Boga.
	Nauczanie Kościoła

Jest dziś szczególnie ważne, abyśmy odkryli na nowo sakrament bierzmowania 

i przekonali się, jak wielką ma wartość dla naszego duchowego wzrostu. 
Kto otrzymał sakramenty chrztu i bierzmowania, niech pamięta, że stał się 
«świątynią Ducha»: mieszka w nim Bóg. Niech zawsze będzie tego świadom 
i niech postępuje tak, aby złożony w nim skarb wydawał owoce świętości… 
Bierzmowanie daje nam szczególną moc, abyśmy mogli dawać świadectwo 
o Bogu i wysławiać Go całym naszym życiem (por. Rz 12, 1); daje nam 
głębszą świadomość naszej przynależności do Kościoła, «Ciała Chrystusa», 
którego wszyscy jesteśmy żywymi członkami, połączonymi solidarnością 
(por. 1 Kor 12, 12-25). Poddając się przewodnictwu Ducha, każdy wierzący 
może przyczyniać się do budowania Kościoła dzięki charyzmatom, jakimi 
On obdarza, ponieważ «wszystkim (...) objawia się Duch dla [wspólnego] 
dobra» (1 Kor 12, 7). Kiedy zaś Duch działa, napełnia duszę swoimi darami, 
którymi są «miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie» (Ga 5, 22-23)… .Wielu młodych ludzi 
patrzy na swoje życie z niepokojem i zadaje sobie szereg pytań o własną 
przyszłość. Pytają się zatroskani: Jak znaleźć swoje miejsce w świecie, 
w którym tak wiele jest niesprawiedliwości i cierpienia? Jak reagować 
na egoizm i przemoc, które czasem zdają się brać górę? Jak nadać pełny 
sens życiu? Jak przyczynić się do tego, aby owoce Ducha, które wyżej 
wymieniliśmy - «miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie» (n. 6) - zapanowały w naszym zranionym  
i kruchym świecie. Jakie trzeba spełnić warunki, aby Duch Ożywiciel, sprawca 
pierwszego stworzenia, a przede wszystkim drugiego, czyli odkupienia, mógł 
stać się nową duszą ludzkości? A kto poddaje się przewodnictwu Ducha, 
rozumie, że oddanie się służbie Ewangelii nie jest jedną z wielu opcji, 
dostrzega bowiem, jak pilna jest potrzeba przekazywania innym tej Dobrej 
Nowiny. Trzeba jednak przypomnieć raz jeszcze, że możemy być świadkami 
Chrystusa tylko wówczas, gdy pozwalamy się prowadzić Duchowi, który jest 
«głównym sprawcą w szerzeniu Ewangelii» (Orędzie ojca św. Benedykta 
XVI na 23 ŚDM nr. 6 i 7)
	Wspólna modlitwa

Pomódlmy się wspólnie, abyśmy w naszym życiu szukali tego, co pochodzi 
od Ducha.
1. Módlmy się za ludzi żyjących w grzechach, o łaskę nawrócenia  
i przylgnięcia do Boga.
2. Módlmy się za naszą parafię, aby realizując Program Odnowy  
i Ewangelizacji wzrastała w posłuszeństwie Duchowi Świętemu i 


