
"Abyście umieli zdać sprawę z 

nadziei, która jest w was" 
                                                                       

1P 3,15 
 

Ze względu na trudności wynikające z sytuacji pandemii pragnę w ten sposób zwrócić się do każdego i każdej z 

was w tym bezpośrednim czasie przed Uroczystością Przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, która ufam, że 

odbędzie się 27.10 ( Wtorek) o godz. 18.00.  

Kończy się czas twojego przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.  

Sakrament ten jest kolejnym etapem w życiu chrześcijanina. Przez ten dar człowiek zostaje umocniony do składania 

świadectwa swej wiary„ będziecie Moimi świadkami aż po krańce ziemi. „ ( Dz 1,8 ) 

Czyniliśmy to w ramach naszych spotkań.  Czas przygotowania to czas szukania odpowiedzi na różne pytania. To czas 

odkrywania Boga i Jego działania w naszym życiu. To czas odkrywania Kościoła, jako wspólnoty. 

W tym doświadczeniu liczyła się bardzo Twoja głęboka motywacja serca. Czego szukasz? Czego naprawdę 

oczekujesz?  

 Patrząc na swoją postawę w czasie tego przygotowania czy czujesz się szczerze gotowy, aby przyjąć ten 
sakrament? 

 Czy w tym czasie doświadczyłeś zmiany w swoim życiu? 
 Co dla ciebie znaczy w twojej dzisiejszej, konkretnej sytuacji, być świadkiem Jezusa Chrystusa? 

  
Pragnę zaprosić każdego i każdą z was do napisania swojego świadectwa w świetle tych pytań. Mieliśmy o tym 
rozmawiać, ale moja choroba uniemożliwiła nam to doświadczenie. Dlatego proszę was o krótkie świadectwo, 
dlaczego pragniesz przyjąć sakrament Bierzmowania? Zróbcie to w tym tygodniu pisząc na mojego maila 
xtadeusz@o2.pl 
 
Z innych bardzo ważnych spraw: Na tego samego maila napiszcie 

 IMIĘ I NAZWISKO 
 IMIĘ Z BIERZMOWANIA 
 IMIĘ I NAZWISKO ŚWIADKA 
 Informacja czy dałeś już metrykę chrztu?  
 Podaj również swój telefon 

 
Proszę abyście zrobili to w tym tygodniu.  
Przypominam o rozważeniu osobistego przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania 

Ef 5,8-20 ; J 7,37-39 

W świetle tego Słowa rozważ w sercu dialog, który dokonuje się w czasie przyjęcia sakramentu Bierzmowania 

pomiędzy Księdzem Biskupem a kandydatami 

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym 

sakramencie? 

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do 

postępowania według jej zasad. 

 

[N], PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Bierzmowany: Amen. 

Biskup dodaje: Pokój z tobą. 

Bierzmowany: I z duchem twoim 

 

Przypominam o Sakramencie Pojednania przed Uroczystością.  

 

Z Modlitwą ks. TadeuszFDP 

mailto:xtadeusz@o2.pl

