
6. Bierzmowanie i co dalej? 

1. Modlitwa  

Pomyśl o intencjach, w których chciałbyś się pomodlić.  

Zdrowaś Maryjo...  
 

2. Ze skarbca mądrości 

 

Pierworodny syn bogatej rodziny przyjechał do domu w przeddzień otrzymania dyplomu. W rodzinie i 

wśród znajomych był zwyczaj swemu dopiero co dyplomowanemu synowi kupienie samochodu. Ojciec i syn 

odwiedzili zatem najlepsze salony samochodowe w mieście i w końcu znaleźli doskonały samochód. 

Młodzieniec był pewien, że znajdzie go, błyszczącego i z pełnym bakiem, przed domem w dniu uzyskania 

dyplomu. Wielkie było jego zdziwienie, kiedy tego dnia ojciec wyszedł mu naprzeciw z uśmiechem i… z książką 

w ręku. Pismem Świętym. Młodzieniec odrzucił ze złością książkę i od tego dnia nie odezwał się do swojego 

ojca ani słowem. Po kilku miesiącach znalazł pracę w odległym mieście.  

Przywiodła go z powrotem do domu wieść o śmierci ojca. W nocy przed pogrzebem, podczas poszukiwania 

notatek na biurku ojca, znalazł Pismo Święte, które ojciec mu 

podarował. Poruszony sumieniem zdmuchnął kurz, który osiadł 

na okładce książki, i otwarł ją. Odkrył między stronami czek, 

datowany na dzień odbioru dyplomu i opiewający dokładnie na 

wartość samochodu, który wybrał. […] 

B. Ferrero. Księga. W: 365 krótkich opowiadań dla ducha.  

Wydawnictwo Salezjańskie. Warszawa 2012 s. 437. 

 

Bierzmowanie jest wspaniałym prezentem. Można go jednak 

nigdy nie rozpakować. W życiu tych, którzy odkryją jego 

wartość zmieni się bardzo wiele… 

 

3. Wiara i życie Kościoła  

 

Kto może przyjąć sakrament bierzmowania? 

Wiesz już jak wielką wartość ma sakrament bierzmowania. Zanim go 

jednak przyjmiesz musisz odpowiedzieć na pytanie dlaczego chcesz 

przyjąć ten sakrament i co postanawiasz zmienić w swoim życiu po jego 

przyjęciu. Bierzmowanie może przyjąć tylko taki chrześcijanin, który 

jest człowiekiem naprawdę wierzącym i regularnie praktykującym. Powinien on także chcieć coraz 

bardziej pogłębiać wiarę i włączyć się w życie Kościoła. Jeśli ktoś nie jest wewnętrznie przekonany, ale chce 

przystąpić do bierzmowania, tylko dlatego, że nalegają na to rodzice, lub dlatego, że potrzebuje 

zaświadczenia, nie może przyjąć tego sakramentu. 

 

Bierzmowanie początkiem, a nie końcem 

Przyjęcie bierzmowania nie kończy chrześcijańskiego życia, ale jest początkiem nowego etapu, 

w którym modlitwa, sakramenty i udział w życiu Kościoła są czymś oczywistym. Nie można 

nigdy zaakceptować sytuacji, że ktoś po przyjęciu bierzmowania z własnej woli 

rzadko bierze udział we Mszy św. i nie przystępuje do spowiedzi. Mogłoby to oznaczać, że 

nieuczciwie przyjął ten sakrament.  

 

Nieustanne pogłębianie wiary 

Przyjęcie sakramentu bierzmowania zobowiązuje do nieustannego pogłębiania wiary. Najlepszym sposobem 

jest modlitwa, udział we Mszy świętej i regularna spowiedź. Bardzo ważna jest także wiedza religijna, którą 

zdobywa się na lekcjach religii w szkole, przez lekturę Pisma Świętego, dobrych książek i czasopism a także 

przez korzystanie z wartościowych stron internetowych, programów radiowych i telewizyjnych.  



 

Życie w Kościele 

Sakrament bierzmowania zobowiązuje także do codziennego życia w Kościele. Dojrzali chrześcijanie powinni 

kochać Kościół, traktować do jak swoją rodzinę, przeżywać wszystkie jego radości i trudności jak swoje 

własne. Powinni modlić się za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów a w razie potrzeby powinni mieć odwagę 

bronić Kościoła. Dobrym sposobem włączenia się w życie Kościoła jest aktywny udział w życiu swojej 

parafii. Może polegać on na pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu liturgii, włączeniu się w służbę 

liturgiczną lub ruchy działające na terenie parafii a także na działalności charytatywnej i praktycznej pomocy 

w wielu wydarzeniach. 

 

4. Zapamiętaj 

 

Każdy, kto przyjmuje sakrament bierzmowania podejmuje zobowiązanie życia w duchu wiary, 

postępowania zgodnie z jej zasadami i świadczenia o niej wszędzie tam, gdzie przebywa. Aby 

wypełnić te zobowiązania chrześcijanin powinien nieustannie troszczyć się o zachowanie 

właściwej relacji z Panem Bogiem, gdyż tylko z Jego pomocą człowiek może nieustannie 

rozwijać się i pomnażać w sobie łaskę otrzymaną w sakramencie bierzmowania. 

 

5. Modlitwa 

 

Spójrz, 

Duchu Święty, 

Na rozpad atomu, 

Na rozpad moralności, 

Na rozpad ładu, 

Na rozpad porządku, 

Na rozpad sztuki, 

Na rozpad cywilizacji 

Na rozpad słów, 

Na rozpad prawa, 

Na rozpad harmonii, 

Na rozpad rozsądku, 

Na rozpad logiki, 

Na rozpad wszystkich wartości. 

Z głębokości wołamy do Ciebie, 

Duchu Święty, 

Albowiem jesteśmy bezwolnym narzędziem 

W rękach naszych lekkomyślnych dzieł. 

Jesteśmy jak ci, którzy nie wiedzą co czynią. 

Zstąp 

Na ziemie samounicestwienia, 

Na rakowate miasta i wsie, 

Na trędowate domy, 

Na zatrute zboża, ogrody i sady, 

Na martwe rzeki i morza, 

I krąż, 

Jak krążyłeś w genezyjskim locie 

Nad chaosem niepokornych żywiołów. 

 
(Roman Brandstaetter, Litania do Ducha Świętego) 
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