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SPOTKANIE 7 - Bierzmowanie, dzięki któremu stajemy się świadkami 
Chrystusa

 ¾ Wprowadzenie
Wchodząc coraz głębiej w istotę sakramentu bierzmowania, zatrzymamy się 
dzisiaj nad tym, jaki jest jego wpływ na nasze chrześcijańskie życie i na 
dawanie świadectwa o Chrystusie. Prośmy Ducha Świętego, aby otwierał 
nasze umysły i serca na Jego działanie oraz pomagał odkrywać, co mamy 
czynić, by odpowiadać na nasze chrześcijańskie powołanie. Pieśń: Wzywam 
Cię …

 ¾ Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu
1. SYTUACJA
Chyba łatwo możemy wyobrazić sobie taką sytuację: Prawie każdego 
roku dokonujemy przeglądu samochodu wymaga tego prawo ale również 
i nasze bezpieczeństwo jak też poczucie, że samochód jest sprawny. Więc 
upewnieni, że wszystko jest w porządku wsiadamy i jedziemy. A tu samochód 
się zatrzymuje i nie chce na nowo zapalić. Myślimy, co się mogło stać, czego 
zabrakło. Okazuje się, że nie zauważyliśmy palącej się kontrolki wskazującej 
na brak paliwa i że w ciągłej gonitwie nie zatankowaliśmy. Bez paliwa nie da 
się jechać, choćby wszystko inne było w doskonałym porządku. 
Tak czasem może być i w naszym życiu duchowym. Robimy wiele rzeczy: 
chodzimy na Mszę św., odmawiamy modlitwy, odprawiamy wiele innych 
praktyk, ale czy nasze życie jest dla innych świadectwem?

 ¾ Podzielmy się naszymi spostrzeżeniami
1. Czego nam potrzeba, abyśmy stawali się świadkami Chrystusa?
2.  Jakie są konsekwencje tego, że chrześcijanie nie zawsze dają 

1. Módlmy się za rodziny naszej parafii, aby troszczyły się o przekaz 
Dobrej Nowiny swoim dzieciom i wychowywały świadomych 
chrześcijan.

2. Módlmy się za wspólnoty w naszej parafii, aby podejmując 
zaangażowania w służbie ewangelizacji, przez swoje świadectwo 
pomagały innym znaleźć drogę do Chrystusa.

3. Módlmy się za nas samych, abyśmy otwierając się na Ducha Świętego 
i przyjmując Jego dary ożywiali w sobie pragnienie do dawanie 
świadectwa o Chrystusie w naszym środowisku.

Spontaniczne wezwania uczestników
 � Na zakończenie: Ojcze nasz …

3. POTRZEBNE NAWRÓCENIE I ODNOWA ŻYCIA
Uświadamiając sobie prawdę, że w sakramencie bierzmowania otrzymujemy 
pełnię Ducha Świętego, zastanówmy się, co powinniśmy uczynić, aby 
ożywić w sobie te dary i stawać się świadkami Chrystusa. 
¾	Podzielmy się naszymi obserwacjami

1. Co może nam pomóc w odkryciu darów jakie daje nam Bóg? 
2. Jakie konkretne działania możemy podjąć, by dawać świadectwo  

o Chrystusie?

 ¾ Indywidualne opinie uczestników
 � Zobowiązania: podejmujemy zobowiązania indywidualne  

i wspólnotowe – razem określamy, co podejmiemy do następnego 
spotkania.

 ¾ Określenie daty spotkania

 ¾ Modlitwa na zakończenie
Dziękując dziś Chrystusowi za przypomniane nam obowiązki świadczenia 
o Nim naszym życiem, naszą postawą, naszym cierpieniem, jednocześnie 
módlmy się słowami pięknej modlitwy: Panie, naucz każdego z nas,  
że tu na ziemi nie masz innych rąk – prócz naszych, i tylko naszymi rękami 
możesz pomagać potrzebującym; nie masz serca – oprócz naszego, i tylko 
przy naszej pomocy możesz okazać miłość samotnym, nieszczęśliwym, 
niechcianym, niekochanym; nie masz tu na ziemi głosu – oprócz naszego, 
żeby móc ludziom przypominać: dlaczego żyłeś na ziemi, cierpiałeś, umarłeś 
na krzyżu. Panie, naucz nas, że tu na ziemi my jesteśmy Twoimi dłońmi, 
Twoim głosem i Twoim sercem. AMEN.



świadectwo o Chrystusie?

 ¾ Indywidualne opinie uczestników
 � Podsumowanie:

Pan Bóg w sakramentach świętych daje nam wszystko, czego potrzebujemy 
do tego, by nasze życie wiary się rozwijało i przynosiło owoce w postaci 
autentycznego świadectwa o Nim. Namaszcza nas w sakramencie 
bierzmowania swoim Duchem, przez którego obficie rozlewa na nas 
liczne dary. Z naszej strony potrzebna jest ufna modlitwa i współpraca, by 
odpowiadać na Jego łaski.
2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIA KOŚCIOŁA
Dzisiejsze słowo z Dziejów Apostolskich zawiera rozmowę Jezusa  
z uczniami i Jego zapewnienie, że Duch Święty, którego otrzymają uzdolni 
ich do dawania świadectwa.
Dz 1, 4-8 „ A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić  
z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: „Słyszeliście o niej ode Mnie 
— [mówił] — Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni 
Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie 
przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać 
czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi 
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie  
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. 

 ¾ Podzielmy się spostrzeżeniami
1. Na co Jezus kazał oczekiwać uczniom?
2. Do czego uzdolni Apostołów Duch Święty? 

 ¾ Indywidualne opinie uczestników
 � Podsumowanie 

W rozważanym dziś słowie z Dziejów Apostolskich słyszymy o tym, że 
Bóg wypełni swoją obietnicę i ześle na Apostołów Ducha Świętego, który 
napełni ich mocą, uzdolni do głoszenia Ewangelii i dawania świadectwa 
o Jezusie, aż po krańce świata. Opuszczą zamknięty Wieczernik, w 
którym się chowali z obawy przed Żydami i wyruszą do różnych krajów 
i narodów, by być świadkami Chrystusa.

Dekret o działalności misyjnej kościoła SV II (DM 11i 21). 11. Kościół 
powinien … w społecznościach ludzkich być obecny przez swoich synów, 

którzy wśród nich żyją, albo są do nich posłani. Wszyscy bowiem wyznawcy 
Chrystusa, gdziekolwiek się znajdują, są zobowiązani tak ukazywać 
świadectwem słowa i przykładem życia nowego człowieka, przyobleczonego 
przez chrzest i działanie Ducha Świętego, który umocnił ich w sakramencie 
bierzmowania, aby inni widząc ich dobre czyny, chwalili Ojca i pełniej pojęli 
prawdziwy sens życia ludzkiego i powszechną więź wspólnoty ludzkiej … 

 Jak Chrystus przenikał serca ludzi i przez prawdziwie ludzkie rozmowy 
doprowadzał ich do światła Bożego, tak niech i Jego uczniowie, przejęci 
głęboko duchem Chrystusowym, poznają ludzi, wśród których żyją, i niech 
tak z nimi przestają, aby się oni przez szczery i cierpliwy dialog dowiedzieli, 
jakimi bogactwami szczodrobliwy Bóg obdarzył narody; równocześnie zaś 
niech usiłują owe bogactwa rozjaśnić światłem Ewangelii, wydobywać na 
wierzch i oddawać pod władzę Boga Zbawiciela. 

21. 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. Trzeba bowiem, by w nich objawił 
się nowy człowiek stworzony według wzoru Boga w sprawiedliwości  
i świętości polegającej na prawdzie. 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 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, abyśmy odkrywając zobowiązania płynące  
z sakramentu bierzmowania stawali się świadkami Chrystusa. 


