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SPOTKANIE 7 - Bierzmowanie, w którym otwieramy się na 
natchnienie Ducha Świętego
	Wprowadzenie
Przez cały obecny rok formacyjny odkrywamy, jaki wpływ na nasze 

życie ma sakrament bierzmowania i jaką rolę odgrywa Duch Święty, który w 
szczególny sposób zstępuje na nas w tym sakramencie. Dzisiaj przyjrzymy 
się natchnieniom, które wzbudza On w naszych sercach, by całe nasze życie 
stawało się coraz bardziej Boże, przeniknięte chrześcijańskimi postawami. 
Pieśń: Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa …

 � Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu
1. SYTUACJA

Od dawnych czasów człowiek, by dotrzeć dalej, a także, by szybciej 
osiągnąć cel podróży nauczył się korzystać z sił natury. Jednym z takich 
znanych nam z historii przykładów były budowane przez człowieka okręty, 
które wykorzystywały silę wiatru. To dzięki nim, odbywano dalekie podróże, 
odkrywano nowe lądy, transportowano towary i ludzi. By to było możliwe 
potrzebna była umiejętność żeglowania i korzystania z siły wiatru. 

To porównanie można odnieść do naszego życia duchowego. By 
odbyć naszą podróż do portu zbawienia potrzebujemy wiatru w żagle, 
potrzebujemy Ducha Świętego i Jego natchnień. Zauważa się, że dzisiejsi 
chrześcijanie rzadko mówią o natchnieniu Ducha Świętego, a tym samym 
rzadko z niego korzystają. Podążają utartymi drogami nie zastanawiając 
się, że Duch Święty wzywa wszystkich do przemiany życia  i zdobywania 
nowych lądów dla Królestwa Bożego. Czyżby dzisiejsi chrześcijanie utracili 
zdolność odczytywania wezwania Ducha Świętego? A przecież otrzymują 
Jego moc w sakramencie chrztu i bierzmowania?

Ducha Jezusa Chrystusa?
Wspólna modlitwa
Pomódlmy się wspólnie, abyśmy coraz uważniej wsłuchiwali się w głos 

Ducha Świętego w naszych sercach
1. Prośmy za naszych kapłanów, aby Pan obficie udzielał im darów 

Ducha Świętego tak potrzebnych w służbie ludowi Bożemu.
2. Prośmy za misjonarzy i misjonarki, aby ich głoszenie Ewangelii 

przyczyniło się do przymnożenia liczby tych, którzy poznali 
Chrystusa i przyjęli Go za swego Pana i Zbawiciela.

3. Prośmy za nas samych, abyśmy słuchali natchnień Ducha Świętego  
i według nich postępowali .
Spontaniczne wezwania uczestników Na zakończenie: Ojcze nasz …

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

otrzymujemy Ducha Świętego,  przez którego przychodzą natchnienia 
pomagające nam podążać za Bogiem, zastanówmy się, co powinniśmy 
uczynić, aby otwierać się na nie  i z nich korzystać?
	Podzielmy się naszymi obserwacjami

1. Do czego najczęściej zaprasza nas Duch Święty, jakie natchnienia 
nam daje?

2. Jakich owoców możemy się spodziewać, kiedy odpowiemy na 
natchnienie Ducha Świętego?(w odniesieniu do naszego osobistego 
życia, rodzinnego i społecznego)
Indywidualne opinie uczestników
�	 Zobowiązania: podejmujemy zobowiązania indywidualne  

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

	Określenie daty spotkania
	Modlitwa na zakończenie
 
Błagamy Cię, Duchu Święty Boże, udziel nam mocy, abyśmy w każdej 

chwili naszego życia kierowali się dobrocią i życzliwością, słodyczą  
i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością. Spraw 
niech nieustannie wsłuchujemy się w głos Twój, abyśmy podążali za Twymi 
natchnieniami, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  Amen.



Podzielmy się naszymi spostrzeżeniami
1. Czy doświadczaliśmy w naszym życiu sytuacji, w których czuliśmy, 

że Bóg nas do czegoś zaprasza? 
2.  Czy były momenty, w których Duch Święty oczekiwał od nas 

byśmy zmieniali nasze środowisko?
3. A może podzielimy się też tym jakie skutki przyniosła nasza 

bierność i brak odpowiedzi na Boże natchnienie?
	Indywidualne opinie uczestników

Podsumowanie:
W historii Kościoła znajdziemy wiele przykładów, w których Jego 

największy wzrost następował, kiedy wierni byli posłuszni natchnieniem 
Ducha Świętego. Dzisiejszemu Kościołowi i poszczególnym wiernym 
potrzeba na nowo otworzyć się na działanie Ducha Świętego i nauczyć się 
rozpoznawać jego natchnienie i jego wolę.  
2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIA KOŚCIOŁA

Dzisiejsze słowo z Dziejów Apostolskich  opisuje sytuację, w której 
Piotr zostaje posłany do domu setnika Korneliusza, który na modlitwie 
otrzymuje natchnienie, by zaprosić Piotra do swego domu. 

Dz 10, 19-33 „ Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział 
do niego Duch: «Poszukuje cię trzech ludzi. Zejdź więc i idź z nimi bez 
wahania, bo Ja ich posłałem». Piotr zszedł do owych ludzi i powiedział: 
«Ja jestem tym, którego szukacie. Z jaką sprawą przybyliście?» A oni 
odpowiedzieli: «Setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, 
o czym zaświadczyć może cała ludność żydowska otrzymał polecenie od 
anioła świętego, aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał tego, co mu 
powiesz». [Piotr] więc zaprosił ich do wnętrza i ugościł. A następnego dnia 
wyruszył razem z nimi w towarzystwie niektórych braci z Jafy.  Nazajutrz 
wszedł do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych krewnych  
i najbliższych przyjaciół. A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na 
spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: 
«Wstań, ja też jestem człowiekiem». Rozmawiając z nim, wszedł i zastał 
licznie zgromadzonych. Przemówił więc do nich: «Wiecie, że zabronione 
jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz 
Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego 
lub nieczystego. Dlatego też wezwany przybyłem bez sprzeciwu. Zapytuję 
więc: po co mnie sprowadziliście?» Korneliusz odpowiedział: «Cztery dni 
temu, gdy modliłem się o godzinie dziewiątej w swoim domu, stanął przede 

mną mąż w lśniącej szacie i rzekł: „Korneliuszu, twoja modlitwa została 
wysłuchana i Bóg wspomniał na twoje jałmużny. Poślij więc do Jafy i wezwij 
Szymona, zwanego Piotrem. Jest on gościem w domu Szymona garbarza, 
nad morzem”. Posłałem więc natychmiast do ciebie, a ty dobrze zrobiłeś, 
żeś przyszedł. Teraz my wszyscy stoimy przed Bogiem, aby wysłuchać 
wszystkiego, co Pan tobie polecił».
	Podzielmy się spostrzeżeniami

1. Co nakazał Duch Święty Piotrowi i Korneliuszowi?
2. Co musiał pokonać Piotr i Korneliusz? 
3. Jakie owoce przyniosło ich posłuszeństwo Bogu?
	Indywidualne opinie uczestników
	Podsumowanie 
W rozważanym dziś słowie z Dziejów Apostolskich widzimy jak 

Duch Święty działa w sercach konkretnych ludzi, w tym wypadku Piotra 
i Korneliusza, by Ewangelia mogła być głoszona. Jest ono świadectwem, 
że otwarcie na natchnienia i posłuszeństwo im przyczynia się do wzrostu 
liczby chrześcijan.

Orędzie Jana Pawła II do młodzieży 1998r.   2. Wierzyć znaczy widzieć rzeczy 
tak, jak widzi je Bóg, mieć udział w Bożej wizji świata i człowieka, zgodnie 
ze słowami psalmu: „w Twej światłości oglądamy światłość” (Ps 36[35],10).  
To „światło wiary” jest w nas promieniem światła Ducha Świętego. W liturgicznej 
sekwencji na Pięćdziesiątnicę modlimy się: „Światłości najświętsza, serc 
wierzących wnętrza poddaj Twej potędze”. Jezus z naciskiem podkreślał tajemniczą 
naturę Ducha Świętego: „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz 
nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, kto narodził się  
z Ducha” (J 3,8). Czy zatem trzeba wyrzec się rozumu? Jezus bynajmniej tak nie 
uważa, bo przecież zapewnia nas, że sam Duch Święty może nas doprowadzić do 
„całej prawdy” (J 16,13).

Gdzie jest Twój wieczernik? Gdzie spotykasz się z Duchem Świętym, by  
u Pocieszyciela, Ducha Mądrości i Rady szukać rozwiązań dla swojej codzienności? 
Ojciec Święty podpowiada cenną zasadę: wierzyć, to widzieć rzeczy dokładnie tak, 
jak je widzi Bóg. Żyć wiarą oznacza tym samym żyć tak, jakby Bóg żył moim 
życiem. Potrzeba, aby moc Ducha Świętego wypełniła Twoje serce, aby światło 
Ducha Jezusa rozjaśniło Twój umysł, abyś poddał się potędze Jezusa Chrystusa. 
Zaufaj Mu! Nie, nie trzeba wyrzekać się swego rozumu, swoich pragnień. Nie, 
wystarczy, że swoje życie przystawisz do Jego miary...- Czy jesteś otwarty 
na natchnienia Ducha Świętego, który mówi do Ciebie w tym czasie i w tej 
rzeczywistości, w której żyjesz? - Czy potrafisz rozróżniać dobro od zła, prawdę od 
fałszu, mądrość od głupoty, piękno od brzydoty, czy... potrafisz to ocenić w świetle 


