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Dlaczego chrześcijanie 
są bierzmowani?

Przewodnik www.youcat.org/pl

MODLITWA

Ez 36, 26-27

Dam wam nowe serce i nowego ducha ześlę do waszego wnętrza. 
Wyjmę z waszej piersi serce kamienne, a dam wam serce z ciała. 
Poślę do waszego wnętrza mojego Ducha i sprawię, że będziecie 
postępowali według moich nakazów i zachowywali moje prawo.

BIBLIA
Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment 
Pisma Świętego.

Chwila ciszy.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło? 

STUDIUM 

1. Przeczytajcie tekst YOUCAT zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości na głos.

2. Trzy minuty ciszy.

3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie, które
szczególnie zwróciło jej uwagę, nie komentując go.

4. Następnie krótko wyjaśnia, dlaczego wybrała to
słowo/zdanie (np. z powodu napływających
wspomnień).

Co to jest bierzmowanie?

Panie nasz i Boże nasz!
Ześlij swojego Ducha Świętego! 
Spraw, abyśmy stali się silni i mądrzy, byśmy byli 
Twoimi świadkami w świecie. Sami z siebie nie mamy 
do tego ani siły, ani zapału, ani mądrości. Tylko Ty 
masz wszystko, czego potrzebujemy. Otwórz zatem 
nasze serca i umysły. I przyjdź! Przyjdź teraz!
Amen.

WYZWANIE

Przedysktujcie także swoje własne pytania 
na ten temat!

Wskazówka: Poświęćcie pięć minut na zapisanie 
tego, co chcielibyście zapamiętać.

DYSKUSJA 1. Papież Benedykt stwierdził, że Duch Święty jest ożywczym
„tchnieniem Chrystusa”. Co przez to rozumiał?

2. Jak Duch Święty jest ukazywany na obrazach
i co oznaczają te przedstawienia?

3. Czym jest siedem darów i owoców Ducha Świętego?
(W YOUCAT pytania 120 i 310).

4. Jak możecie świadczyć o obecności
i działaniu Ducha Świętego w waszym życiu?

Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie 
zastosować w czasie waszych spotkań. Możecie je 
także zastąpić innymi zadaniami, bardziej dopasowa-
nymi do okoliczności lub po prostu lepszymi.  Wyślijcie 
swoje propozycje na adres feedback@youcat.org 
– chętnie je poznamy.

#YOUCATChallenge: Podzielcie się swoimi 
spostrzeżeniami i doświadczeniami 
na Facebooku lub Instagramie.

Wykonajcie w waszej grupie ćwiczenie z podziałem na role.
Przydzielcie każdemu z was jeden z darów Ducha Świętego. 
Potem niech każdy wyjaśni sens otrzymanego daru, np.:
„Ja jestem darem mądrości. Potrzebujecie mnie, żeby…”. 
„Ja jestem darem męstwa. Potrzebujecie mnie, żeby…”, itd.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Wasze propozycje zadań: Wasze inspiracje:

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu 
i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności 
decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia 
rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje 
siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. 
Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem 
Kościoła katolickiego. [1285-1314]

Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na 
ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można 
zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. 
Wkraczamy na „boisko życia”. Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, 
co mamy robić. Słowa Jego posłania dźwięczą nam w uszach. 
Czujemy Jego pomoc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy 
zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać.
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