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Obrzęd bierzmowania
Biskup:

Czy wyrzekasz się Szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci do bierzmowania (razem):

Wyrzekam się.

Biskup:

Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi
Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup:

Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci:

Wierzę.

Biskup potwierdza potem wasze wyznanie:

Biskup:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

Teraz następuje zaproszenie wszystkich do modlitwy. To wygląda trochę tak, jak wtedy, gdy młody Kościół w dniu
Pięćdziesiątnicy zebrał się wokół Maryi i żarliwie modlił się o przyjście Ducha Świętego. Wiecie, jak to było:
Krótko potem pojawiły się języki ognia! Biskup zaprasza więc wspólnotę do modlitwy następującymi słowami:

Biskup:

Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je
swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Przez pewien czas wszyscy modlą się w ciszy. Wzywają Go z całego serca. W tej chwili najlepiej jest uklęknąć,
ponieważ na kolanach można się modlić najintensywniej.
Wtedy biskup wyciąga ręce nad bierzmowanymi. Tym gestem chce zebrać wszystkie ich modlitwy i je wyrazić.
Wybiera do tego następujące słowa:

Bierzmowanie. Przewodnik dla katechetów i animatorów.
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Po negatywnej pada pozytywna odpowiedź:
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Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje
przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy odpowiadają:

Amen. (To znaczy: „Niech tak się stanie”, czyli: „Chcemy, żeby tak było!”.)

Potem następuje namaszczenie krzyżmem. Diakon lub inny pomocnik podaje biskupowi olej krzyżma św.
Bierzmowani wychodzą do przodu i pojedynczo podchodzą do biskupa. Towarzyszy im świadek bierzmowania.
Podczas udzielania sakramentu świadek bierzmowania kładzie swoją prawą rękę na twoim ramieniu i wymawia
twoje imię. Czasem robi to sam bierzmowany, poproszony o podanie swojego imienia.
Biskup zanurza teraz swój prawy kciuk w naczyniu z krzyżmem, kładzie rękę na twojej głowie i kreśli kciukiem
krzyż na twoim czole.

Biskup wypowiada twoje imię i mówi:

Ilustracje Alexander von Lengerke

Twoja odpowiedź brzmi:

Amen.
Oznacza to:

Tak, niech tak będzie. Chcę tego. Zgadzam się na to.
Biskup mówi wtedy:

Pokój z tobą.
Odpowiadasz:

I z duchem twoim.
Jesteś już bierzmowany.
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N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

