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SPOTKANIE 8 - Bierzmowanie, w którym Duch Święty daje nam 
siebie, byśmy budowali jedność z Bogiem i bliźnimi.
	Wprowadzenie
W czerwcu przeżywamy bardzo ważne dla nas, w tym roku formacyjnym, 

wydarzenie, w którym w szczególny sposób pochylamy się nad sakramentem 
bierzmowania, jest nim Zesłanie Ducha Świętego. To właśnie ono dało 
początek wspólnocie Kościoła. Duch Święty zstępując na zebranych w 
Wieczerniku wraz z Maryją Apostołów uzdolnił ich do głoszenia Ewangelii, a 
tym samym do budowania wspólnoty z tymi, którzy uwierzyli. Ta wspólnota 
umacniana Duchem Świętym i karmiona Eucharystią, Ciałem i Krwią Pana, 
nieustannie się rozprzestrzenia, aż po krańce świata. Pieśń: Duchu Święty 
przyjdź …
	Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu

1. SYTUACJA
W życiu jest wiele takich sytuacji, w których potrzebujemy innych. 

Bardzo widoczne jest to w różnych dyscyplinach sportowych, zwłaszcza w 
grach zespołowych. Choć każdy ma inne specyficzne dla swej pozycji zadanie 
to jednak wszyscy, realizując założenia taktyczne, dążą do tego samego celu. 
Potem mówi się, że sukces odniosła drużyna a nie jakiś konkretny zawodnik. 
Ważna jest jedność w myśleniu, działaniu, odpowiedzialności … Podobnie 
jest w naszym życiu rodzinnym, parafialnym, społecznym. Tu też trzeba 
naszego wysiłku budowanie jedności z Bogiem i bliźnimi. A jak to wygląda 
w rzeczywistości? 

  Podzielmy się naszymi spostrzeżeniami
1. Czy mamy doświadczenie parafii jako wspólnoty, którą budujemy 

poprzez podejmowanie konkretnych działań służących jedności? 

spraw, byśmy byli coraz bardziej zjednoczeni, byśmy nigdy nie byli narzędziami 
podziału; spraw, byśmy się starali, jak mówi piękna modlitwa franciszkańska, nieść 
miłość tam, gdzie panuje nienawiść, nieść przebaczenie tam, gdzie jest obraza, 
nieść jedność tam, gdzie panuje niezgoda. Amen.

  Wspólna modlitwa
Pomódlmy się wspólnie: Uświęceni w chrzcie św. i umocnieni w 

sakramencie bierzmowania, wysławiajmy Boga, naszego Ojca, razem z 
braćmi rozproszonymi w świecie. Prośmy z wiarą: (będziemy powtarzać) 
Panie Jezu, odnów nas w Twoim Duchu.
1. Ześlij na nas Twego Ducha, abyśmy głosili, że jesteś naszym Królem i Panem.
2. Wzbudź w nas autentyczną i szczerą miłość, spraw, byśmy miłowali się 

wzajemnie, jak Ty nas nauczyłeś i budowali jedność z Tobą i bliźnimi
3. Daj nam moc Twojego Ducha, aby uzdrowił nasze rany i ożywił nasze siły na 

drodze zbawienia.
Spontaniczne wezwania uczestników

 � Na zakończenie: Ojcze nasz …
3. POTRZEBNE NAWRÓCENIE I ODNOWA ŻYCIA

Uświadamiając sobie prawdę, że w sakramencie bierzmowania Duch 
Święty daje nam Siebie,  byśmy budowali jedność z Bogiem i między sobą, 
zastanówmy się, co powinniśmy uczynić, aby wzrastała jedność pomiędzy 
członkami  naszej wspólnoty parafialnej.

  Podzielmy się naszymi obserwacjami
1. Jakie kroki możemy podjąć w naszej parafii, by ludzie, którzy stoją 

w kościele obok nas nie byli dla nas anonimowi?
2. Jak w praktyce, w naszym życiu, rodzinie, społeczeństwie możemy 

budować komunię z Bogiem i ludźmi?
Indywidualne opinie uczestników
 � Zobowiązania: podejmujemy zobowiązania indywidualne  

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

 � Określenie daty spotkania
Modlitwa na zakończenie: Pomódlmy się przez wstawiennictwo Maryi, 
która z Apostołami w Wieczerniku oczekiwała na Ducha Świętego, który 
miał zostać dany wierzącym, aby uprosiła nam łaskę korzystania z tych 
darów, którymi nas obdarza dla budowania jedności z Bogiem i między 
nami. Zdrowaś Mario …



2.  Dlaczego nie zawsze czujemy się jedno z tymi, którzy te wspólnotę 
tworzą z nami? Co nam przeszkadza, by poczuć się razem?
	Indywidualne opinie uczestników

Podsumowanie: 
W sakramencie bierzmowania otrzymujemy Ducha Świętego i to właśnie 
On gromadzi nas jako wspólnotę  i daje nam potrzebne dary, by ta wspólnota 
mogła wzrastać w jedności wokół Chrystusa.
2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIA KOŚCIOŁA
Dzisiejsze słowo z Dziejów Apostolskich  opisuje relacje jakie panowały 
pomiędzy tymi, którzy uwierzyli w Chrystusa na skutek nauczania Apostołów 
po Zesłaniu Ducha Świętego.

Dz 4,31-33  Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, 
wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo 
Boże.  Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie 
nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie 
z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni 
mieli wielką łaskę.

  Podzielmy się spostrzeżeniami
1. Co było potrzebne, aby Apostołowie zaczęli odważnie głosić słowo 

Boże?
2. Jaki skutek odnosiło nauczanie Apostołów? 
	Indywidualne opinie uczestników
	Podsumowanie 

W rozważanym dziś słowie z Dziejów Apostolskich widzimy, że 
Duch Święty  jest tym, kto przynagla uczniów do dawania świadectwa 
o Chrystusie i On jest tym, który przymnaża i jednoczy tych , którzy 
uwierzyli.
Audiencja generalna papieża Franciszka z 25 IX 2013r. Czy jako katolik 

żyję jednością Kościoła? Czy też mnie nie interesuje, bo jestem zamknięty w mojej 
małej grupie lub w sobie samym? Należę do tych, którzy «prywatyzują» Kościół 
dla swojej grupy, dla swojego kraju, swoich przyjaciół? Smutkiem napawa widok 
Kościoła «sprywatyzowanego» przez taki egoizm i brak wiary. To smutne! Kiedy 
słyszę, że tylu chrześcijan na świecie cierpi, jestem obojętny czy odczuwam to tak, 
jakby cierpiał ktoś z rodziny? Kiedy myślę lub słyszę, że tak wielu chrześcijan jest 
prześladowanych, a nawet oddają życie za swoją wiarę, porusza to moje serce, czy 

też do mnie nie dociera? Jestem otwarty na tego brata czy na tę siostrę, należących 
do rodziny, którzy oddają życie za Jezusa Chrystusa? Czy modlimy się za siebie 
nawzajem …Ważne jest, by patrzeć na to, co znajduje się poza naszym własnym 
podwórkiem, czuć się Kościołem, jedną rodziną Boga!        

Pójdźmy krok dalej i zapytajmy siebie: czy ta jedność jest poraniona? 
Czy możemy zadawać rany tej jedności? Niestety, widzimy, że na drodze 
dziejowej, również teraz, nie zawsze żyjemy w jedności. Niekiedy pojawiają się 
nieporozumienia, konflikty, napięcia, podziały, które ją ranią, i wówczas Kościół nie 
ma takiego oblicza, jakiego byśmy chcieli, nie przejawia miłości, tego, czego pragnie 
Bóg. To my powodujemy rozdarcia! … Czujemy, jak trudno jest doprowadzić do 
tego, by była w pełni widoczna ta jedność. …Trzeba dążyć do wspólnoty, budować 
ją, wychowywać do wspólnoty, do przezwyciężania nieporozumień i podziałów... 
Nasz świat potrzebuje jedności, jest to epoka, w której wszyscy potrzebujemy 
jedności, potrzebujemy pojednania, wspólnoty, a Kościół jest domem wspólnoty. 
Św. Paweł mówił do chrześcijan z Efezu: «Zachęcam was …, abyście postępowali w 
sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, 
z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność 
Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój» (4, 1-3). Pokora, cichość i cierpliwość, miłość, 
by zachować jedność! To właśnie, takie są drogi, prawdziwe drogi Kościoła... Paweł 
mówi dalej: jedno jest Ciało, Ciało Chrystusa, które otrzymujemy w Eucharystii; 
jeden Duch, Duch Święty, który ożywia i wciąż na nowo tworzy Kościół; jedna 
nadzieja, życie wieczne; jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg, Ojciec wszystkich 
(por. ww. 4-6). Bogactwo tego, co nas jednoczy!... To jest bogactwo Kościoła! 
Niech każdy dziś zapyta: czy przyczyniam się do wzrostu jedności w rodzinie, w 
parafii, we wspólnocie, czy też jestem plotkarzem, plotkarką. Czy jestem powodem 
podziałów, trudności? A wy nie wiecie, ile zła wyrządzają Kościołowi, parafiom, 
wspólnotom plotki! Wyrządzają zło! Plotki ranią. Chrześcijanin, zanim zacznie 
plotkować, powinien ugryźć się w język! …Ugryźć się w język: to nam dobrze 
zrobi, bo język spuchnie  i nie można mówić, nie można plotkować. Czy mam dość 
pokory, by cierpliwie, ofiarnie zaleczać rany zadane wspólnocie? Na koniec ostatni 
krok, prowadzący głębiej. A jest to dobre pytanie: kto jest motorem tej jedności w 
Kościele? Jest nim Duch Święty, którego wszyscy otrzymaliśmy w chrzcie, a także 
w sakramencie bierzmowania. Jest nim Duch Święty. Nasza jedność nie jest w 
pierwszej kolejności owocem naszego konsensusu lub demokracji w Kościele, czy 
też naszego wysiłku, by się zgadzać, lecz pochodzi od Niego, który czyni jedność 
w różnorodności, ponieważ Duch Święty jest harmonią, zawsze tworzy harmonię 
w Kościele. Jest to harmonijna jedność w wielkiej różnorodności kultur, języków 
i myśli. To Duch Święty jest motorem. Dlatego ważna jest modlitwa, która jest 
duszą naszego zaangażowania jako ludzi wspólnoty, jedności, modlitwa do Ducha 
Świętego, aby przyszedł i sprawiał  jedność w Kościele. Prośmy Pana: Panie, 


