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Bierzmowanie. Przewodnik dla katechetów i animatorów.

M IŁOŚĆ
 Gdzie jest Duch Święty, tam jest miłość. Miłość jest czymś 

więcej niż tylko uczuciem. Gdyby było jedynie uczuciem, 
bylibyśmy w stanie kochać tylko najsłodsze dziecko, a cho-
dzi o to, żebyśmy kochali wszystkie, także te np. z rozsz-
czepem kręgosłupa. Gdy Duch Święty rozbudzi w nas miłość 
Bożą, to stanie się to, co dzieje się wtedy, gdy wkładamy 
wtyczkę do kontaktu. Pojawią się w nas te uczucia, które 
sam Bóg ma wobec wszystkiego, co stworzył: ludzi, zwie-
rząt, kwiatów. Bóg szaleje z miłości do nas. Boża miłość 
nie jest miłością warunkową – „jeśli… to…”. Nie jest też 
miłością na jakiś czas. Ona „nigdy się nie kończy”. Przemie-
nia wszystko, zwłaszcza świat twoich relacji. Z Bożą miło-
ścią w sobie możesz spojrzeć na wszystko nowymi oczami.

RA DOŚĆ
 Gdzie jest Duch Święty, tam jest radość. Wyobraź sobie 

koncert rockowy, na którym wszyscy się cieszą, tańczą, 
wyciągają ręce w górę, skaczą. Jezus zwyciężył śmierć – 
ale super! Jesteśmy zbawieni. Raj na nas czeka. Możemy 
tańczyć z radości, nawet jeśli akurat teraz mamy dużo pro-
blemów. Mówi się, że anioły w niebie tańczą. I większa jest 
radość z jednego człowieka, który się nawróci i zostawi za 
sobą swoje grzechy, „niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu 
sprawiedliwych”.

POKÓJ
 Gdzie jest Duch Święty, tam jest pokój. Ustaje wszelki nie-

pokój wewnętrzny. Kończy się smutek. Lęk się wymyka. 
Znajdujesz równowagę wewnętrzną, nie jesteś miotany 
emocjami jak liść na wietrze. Inni szukają bliskości z tobą 
i przyjaźni, bo żyjesz w harmonii ze sobą i z innymi ludźmi, 
a nawet ze zwierzętami. Pokój w twoim sercu sprawia, że 
stajesz się niezwykle sympatycznym człowiekiem.

CIERPLI WOŚĆ
 Gdzie jest Duch Święty, tam jest cierpliwość. Cierpliwość 

znaczy, że masz baaardzo dużo siły. Tam, gdzie inni się 
poddają, ty dostajesz powera. Słomiany zapał był wczo-
raj. Dziś tam, gdzie wcześniej miałeś siłę zaledwie na 800 
metrów, przebiegasz cały maraton. Porażki znosisz jak 
nigdy. Duch Święty czyni z ciebie wojownika, który nigdy 
nie rezygnuje. Inni próbują zgadywać, skąd masz takiego 
powera, a ty wiesz…

ŻYCZLI WOŚĆ
 Gdzie jest Duch Święty, tam jest życzliwość. Otwierasz 

drzwi kobiecie. Pomagasz innym w pracy domowej. W ta-
jemnicy ćwiczysz z tym, któremu nigdy nie wychodzą serwy 
w siatkówce. Matka Teresa z Kalkuty zawsze nakazywała 
swoim siostrom, które troszczyły się o umierających: 
„Nie wystarczy to, że ich pielęgnujecie. Musicie to robić 
z uśmiechem!”.

DOBROĆ
 Gdzie jest Duch Święty, tam jest dobroć. Bóg jest dobro-

cią. Czynienie dobra zbliża nas do Boga. Kto wciąż czyni 
dobro, automatycznie staje się dobry – to znaczy nabiera 
jakby przyzwyczajenia. Rozmawiasz z bezdomnym, odku-
pujesz od niego gazetę. Pomagasz dziecku. Rozmawiasz 
z osobą samotną. Wysłuchujesz starszego człowieka, aż 
się wygada. Troszczysz się o problemy innych. Być dobrym 
– to jest life style Boga. Blisko dobrego człowieka można 
oddychać swobodnie i rozkwitnąć.

W IERNOŚĆ
 Gdzie jest Duch Święty, tam jest wierność. Bóg nie jest raz 

taki, raz taki. Możesz mu zaufać w stu procentach, nawet 
jeśli czasem inaczej spełni twoje prośby, niżbyś sobie tego 
życzył. Jest ci wierny, nawet jeśli ty po tysiąckroć zdra-
dzasz Jego i innych ludzi. Duch Święty pomaga ci w tym, 
żeby twoje serce było stałe i żebyś potrafił być „wierny aż 
do śmierci” – to jest prawdziwy obraz wiernego Boga. Czy 
znasz książkę Saint-Exupéry’ego o Małym Księciu? Jest 
tam napisane przepiękne zdanie o wierności: „Stajesz się 
odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś”.

ŁAGODNOŚĆ
 Gdzie jest Duch Święty, tam jest łagodność. Ten owoc Du-

cha Świętego wskazuje na to, że będziesz miał odwagę, ale 
odwagę łagodną, taką, która nie jest brutalna i w walce 
o dobrą sprawę raczej budująca niż niszcząca. Odwagę, 
która uzdrawia i pozwala dokonać pięknych rzeczy. Bę-
dziesz zatem miał odwagę, ale w połączeniu z miłością 
i cierpliwością. W pełnej miłości cierpliwości dokonywać 
czegoś dobrego – to jest ta śmiałość, która podoba się 
Bogu. Jezus zbawił świat przez szczególny rodzaj śmiało-
ści: szedł drogą non violence aż po krzyż.

OPA NOWA N IE
 Gdzie jest Duch Święty, tam jest opanowanie. Duch Święty 

sprawi, że nie będziesz uzależniony od rzeczy, które cię 
zniewalają, ludzi, którzy cię uzależniają, tych, którzy mają 
władzę i stale ci rozkazują. Nie będziesz miotany przez żą-
dze, nie będziesz już niewolnikiem własnych namiętności. 
Będziesz wolny i będziesz mógł robić to, co chciałbyś robić 
całym sercem: dobro, do którego stworzył cię Bóg.
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