SAKRAMENT
BIERZMOWANIA
Umocnienia

SESJA DLA RODZICÓW
O Ukończeniu Inicjacji
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Kolejny krok podróży wiary
W tym roku katecheza skupia uwagę waszych dzieci na
ukończeniu Inicjacji. Wasze dziecko otrzyma Sakrament
Bierzmowania i przystąpi do Pierwszej Komunii św.
MÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE:
Przyjdź Duchu Święty
Napełnij nasze serca ogniem Twojej miłości.
Udziel nam daru rozumu, abyśmy widzieli świat tak, jak Bóg widzi.
Udziel nam zrozumienia świata oczyma wiary.
Daj nam słuszną decyzję, abyśmy wybrali życie z Jezusem.
Udziel nam odwagi, abyśmy stali na straży ewangelicznych
wartości Pana Jezusa.
Udziel nam wiedzy zrozumienia tego, że jesteś z nami.
Udziel nam szacunku, abyśmy widzieli Ciebie we wszystkich
ludziach.
Dawco wszystkich Bożych darów
Bądź z nami na naszej wędrówce wiary,
kiedy zachęcamy nasze dzieci do wędrowania w Twojej
obecności.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.
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Pytania Rodziców
Oto kilka pytań, jakie Rodzice postawili w tym roku:

1) Czy te pytania są wam znajome?
2) Podziel się z osobą obok swoimi pytaniami …
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Oznaki Gotowości
Czy twoje dziecko czasem
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mówi o Jezusie, jako Przyjacielu?
Chce pomóc i być grzecznym dla innych?
Próbuje słuchać rady innych?
Jest świadomy, że Bóg jest naszym Ojcem i Jesus Synem Bożym?
Mówi, że jest synem lub córką Boga?
Ma chwile zdumienia i zachwytu?
Działa z odwagą?
Pragnie wiedzieć więcej np. na temat cierpienia?
Traktuje innych z respektem i delikatnością?
Ukazuje swoją radość?
Ocenia dobroć u siebie i u innych.
Ukazuje miłość do rodziny i przyjaciół?
Uzewnętrznia pragnienie pogłębienia swej miłości do Pana Jezusa.

Jeśli widzisz te oznaki w swoim dziecku to prawdopodobnie jest ono
gotowe do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, który wzmacnia dary Boże
dane nam we Chrzcie św.
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Twoje Wspomnienia
Czy pamiętasz, kiedy byłeś Bierzmowany?
Jakie miałeś przygotowanie?
Co zapamiętałeś z tego doświadczenia,
które było dobre?
Jak oceniasz ten Sakrament teraz, kiedy
jesteś dorosły?

Bierzmowanie?

To słowo pochodzi z jez. łacińskiego Confirmatio i oznacza
umocnienie.
Oto więcej słów pokrewnych z tym Sakramentem w naszym
życiu:

dar miłości Bożej i życia otrzymanego we Chrzcie św.
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Dary Ducha Świętego

Otrzymane podczas Chrztu św. ~ umocnione w Bierzmowaniu

My nie otrzymujemy niespodziewanie dary Ducha Świętego
podczas Bierzmowania. Podczas Chrztu św. Duch Święty
wstępuje do naszego serca i uzdalnia nas do połączenia się z
Bożą obecnością i Jego działaniem w naszym życiu. Obecność Ducha
Bożego w naszym życiu manifestuje przeróżne dary, które uzdalniają nas,
niezależnie od wieku, do wejścia w obecność Boga:

Pochodzi od Dawcy
wszystkich
dobrych darów
Duch Boży
pracuje w nas.
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DAR MĄDROŚCI

Pomaga nam widzieć rzeczywistość oczami Boga wraz
z współczuciem tak, aby robić dobre decyzje w traktowaniu innych i w
wyborze priorytetów w naszym życiu.

DAR ROZUMU

Ten dar uzdalnia nas widzieć świat oczyma wiary, gdzie
każda osoba jest odbiciem obrazu Boga. On zachęca nas do budowania
lepszego świata, gdzie wszyscy są traktowani godnie i równo.

DAR RADY

Ten dar uzdalnia nas do rozpoznania tego, co jest słuszne do
zrobienia i do działania na wzór Jezusa w podejmowaniu naszych wyborów.

DAR MĘSTWA

Będąc osobą wierzącą oznacza, że musimy być
dzielnymi i stać na straży wartości ewangelicznych Pana Jezusa. Duch Boży
daje nam siłę do obrony i godności, by żyć bez lęku zgodnie z wiarą.

DAR WIEDZY (Umiejętności)

Ten dar pozwala nam zauważyć Bożą
obecność w świecie, w ludziach i wokół nas. Duch Boży daje nam
wewnętrzne poznanie umożliwiające rozpoznanie Boga wśród nas.

DAR BOJAZNI BOŻEJ

Ten dar pomaga nam szanować, respektować,
dziękować i wielbić Boga oraz wzrastać w świadomości Jego obecności.
Wzrastając w świadomości świętości Boga, również my stajemy się bardziej
wrażliwi na potrzebę respektowania wszystkich ludzi.

DAR POBOŻNOŚCI

Ten dar czyni nas świadomym Bożej obecności
skłaniając nas do wielbienia i chwalenia, pomaga nam ujrzeć odbicie
chwały Bożej w nas i poza nami i zachęca nas do adoracji.

ROZWAŻ:
1) Który z tych Darów Ducha Świętego potrzebujesz teraz najbardziej
w swoim życiu?
2) W jaki sposób mógłbyś pomoc swoim dziecku uaktywniać te Dary
w jego życiu?
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Umocnieni, by żyć jak Jezus

Podczas Bierzmowania ponownie jesteśmy zaproszeni do przypomnienia
sobie Sakrament Chrztu św. wzywającego nas do życia na wzór Pana
Jezusa. Pan Jezus użył Darów Ducha Świętego w swoim ziemskim życiu,
aby przynieść Dobrą Nowinę o Bożej Miłości dla ludzi, których spotkał.
 On uczył w przypowieściach i uczył z MĄDROŚCIĄ
 On pokazał ZROZUMIENIE dla tych, którzy byli biedni i chorzy
 On użył SŁUSZNEJ DECYZJI, kiedy faryzeusze próbowali podstępu
 On przyjął własne cierpienia i drogę do Jerozolimy z ODWAGĄ
 On nieustannie modlił się, aby ZNAĆ Wolę Bożą
 On zawsze okazywał SZACUNEK względem Boga i ludzi
 On był napełniony BOJAŹNIĄ i ZACHWYTEM wobec wszystkiego, co
Bóg stworzył.
Podczas Bierzmowania modlimy się, aby Duch Święty, który kierował i
prowadził Pana Jezusa, aby również kierował i prowadził nasze dzieci:
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.
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OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

Gdy żyjemy zgodnie z przyrzeczeniami Chrztu Św.
i
jesteśmy świadomi zjednoczenia z Duchem Świętym, to wtedy
rodzą sie owoce.
Św. Paweł mówi o nich w liście do Galatów 5: 22-23 gdzie
wymienia widzialne znaki naszego chrześcijańskiego życia życia w Duchu Świętym.
Innymi słowy, kiedy żyjemy w Duchu Pana Jezusa ludzie mogą
zauważyć efekty tego współżycia objawiające się w sposobie
naszego życia i działania.

MIŁOŚĆ – To bezinteresowny dar swej miłości bez oczekiwania na wzajemność.
RADOŚĆ – Greckie słowo 'radość' -chara, wywodzi się od słowa charis, czyli jest to
greckie słowo na 'łaskę.' To jest głębokie wewnętrzne szczęście we wszystkich
okolicznościach.
POKÓJ – Pokój jest rezultatem bycia w relacji z Bogiem. Zamiast zezwalać trudnościom i
stresom życia, by złamały nas, osoba która posiada Pokój jest niewzruszona, spełniona,
uporządkowana, stabilna i gotowa do poświęceń.
CIERPLIWOŚĆ – To jest stałość, wytrwałość, kontynuacja, znoszenie, opanowanie,
wytrzymałość, kiedy sprawy stają się trudne.
UPRZEJMOŚĆ – Nazwana również łagodnością, to delikatność osoby, zrównoważona,
spokojna, rozważna w duchu, nie pretensjonalna.
ŁAGODNOŚĆ – Uprzejmość jest dobrocią w akcji, słodyczą w dyspozycji, delikatnością w
kontaktach z innymi, to dobrotliwość, usłużność, życzliwość.
DOBROĆ – To stan lub jakość bycia dobrym samo ukazująca się w hojności wobec
innych, mająca dobrą wolę wobec wszystkich.
WIERNOŚĆ – Wierność jest zobowiązaniem do czegoś lub kogoś dotrzymując obietnicy i
bycie osobą, na której można polegać.
OPANOWANIE – To osoba panująca nad sobą, nad swoim zachowaniem i swoją
własnością.
1) Na ile jesteś świadomym tych owoców w swoim życiu?
2) Gdzie zauważasz znaki tych owoców wzrastające w twoim dziecku?
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Ucz twoje dziecko
1) Że Duch Boży jest w naszych sercach
2) Duch Święty pomaga nam żyć na wzór Pana Jezusa
3) Duch Święty jednoczy nas z Bogiem przez miłość
4) Duch Święty pomaga nam żyć w przyjaźni z Bogiem poprzez
modlitwę
5) Bierzmowanie wzmacnia nas
6) Jesteśmy namaszczeni podczas Bierzmowania jak Pan Jezus, aby
kochać i służyć innym
7) Dary Ducha Świętego pomagają nam kochać innych
8) Owoce Ducha Świętego pomagają nam pomóc innym zobaczyć Boże
życie w nas
9) Duch Święty jest zawsze z nami, aby nas prowadzić i nam pomagać
10)

I prosić o pomoc Ducha Świętego w ich życiu.
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Obrzęd Bierzmowania

Namaszczeni do służby…..w Bożym Pokoju
Obrzęd Bierzmowania jest bardzo prosty. Podczas Mszy św. dzieci są
proszone o wypowiedzenie swego TAK wobec wszystkich, wyznając swoją
wiarę przez odnowienie przyrzeczeń Chrztu św.
Sakrament Bierzmowania jest udzielany przez namaszczenie czoła Olejem
Krzyżma św. z nałożeniem ręki i wypowiedzeniem następujących słow:

N, PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU
DUCHA ŚWIĘTEGO
Następnie przekazywany jest Znak Pokoju, kiedy Biskup/kapłan mówi:
„Pokój z tobą.” To oznacza, że kandydat jest teraz bliżej zjednoczony z
biskupem i całym Kościołem św. wierzącym w Jezusa Chrystusa.
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Specjalne wylanie Ducha Świętego
Katechizm Kościoła katolickiego 1302 - 1303

Katechizm Kościoła katolickiego określa Bierzmowanie, jako specjalne wylanie Ducha
Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem miłości Boga w nas.

DO BOGA W KOŚCIELE POPRZEZ CHRYSTUSA
Św. Ambroży zwraca się do tych, którzy ukończyli swoją Inicjację słowami, które można
teraz skierować i do rodziców oraz ich dzieci podczas sprawowania tego wielkiego
Sakramentu:
Zachowaj to, co otrzymałeś.
Bóg Ojciec naznaczył cię swoją pieczęcią;
Chrystus Pan umocnił cię
i umieścił w twoim sercu znamię Ducha Świętego.
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SPONSORZY

Jeśli otworzysz Pismo św. Nowego Testamentu to zauważysz, że istniał
zwyczaj przyprowadzenia kandydatów do chrztu świętego z chrzestnymi: to
byli mężczyźni i kobiety, którzy prowadzili chrześcijańskie życie i mogli
świadczyć własnym przykładem żywej wiary wobec nowo-przychodzących.
Sponsorem dzisiaj może być ta osoba, która jest odpowiedzialna za
promocję; to się dzieje w dużych zakładach, gdzie sponsor płaci za
wszystko lub za jakąś część. Do Bierzmowania dzieci wybierają świadka,
który pełni rolę towarzyszącą. Oto kilka zadań świadka:

Dla podkreślenia jedności Chrztu św. z Bierzmowaniem, dobrze jest, gdy
świadkiem jest jeden z rodziców chrzestnych
Zasadniczo ta osoba musi być praktykującym katolikiem, która będzie
wzorem dla dziecka, świadkiem żywej wiary poprzez postawę służebną i
modlitwę, i który zobowiązuje się swoją wiarą towarzyszyć dziecku i
umacniać go na drodze jego życia.
1) W jaki sposób zachęcisz dziecko do mądrego wyboru swego świadka?
2) Kogo masz na myśli i kto mógłby wypełnić tę ważną rolę w życiu
twojego dziecka?
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ŚWIĘCI – Ludzie, którzy w pełni
odpowiedzieli
Przed Bierzmowaniem dzieci zachęcane są do wyboru imienia do
Bierzmowania, które jest połączone ze Świętym.
Święci są inspirującymi osobami, którzy poszli za Panem Jezusem nie licząc
kosztów, to ludzie, którzy w pełni odpowiedzieli na przyrzeczenia Chrztu
św. służąc wszystkim na wszystkie możliwe sposoby.
Wybrane imię Świętego staje sie wzorem dla dziecka uzdalniając go do
wypełniania chrześcijańskich zobowiązań w swoim własnym życiu.
CO IMIĘ OZNACZA?
Imię samo w sobie nie jest aż tak ważne, jak przykład życia samego
Świętego. Imię Świętych do Bierzmowania powinno dawać nam żywy
przykład chrześcijańskiego życia, dlatego ważnym jest, aby dziecko znało
życiorys swego Świętego. Wybrany Święty jest kimś do naśladowania, który
będzie towarzyszem dziecka podczas całej wędrówki wiary. Modlitwa do
wybranego Świętego może być dodana do wieczornej modlitwy dziecka.
Możemy wybrać Świętych mężczyzn i kobiety. Najważniejszą rzeczą jest,
jak oni będą inspirować dziecko do wielkodusznej odpowiedzi na wezwanie
Jezusa Chrystusa.
NIEKTÓRZY ŚWIĘCI DO NAŚLADOWANIA!
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.
Św.

Andrzej – Apostoł i wyznawca Jezusa
Brendan – Nawigator
Bernadeta – z Lourdes i uzdrowienia
Benedykt – Patronka Europy
Gemma – Patronka młodych ludzi
Małgorzata – Żona i Królowa
Franciszek – Służący ubogim
Teresa – Wielka reformatorka

1) Który Święty jest do naśladowania?
2) W jaki sposób możesz pomóc dziecku wybrać imię Świętego do
Bierzmowania?
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Boży Duch w moim sercu

Dzisiaj, więcej niż kiedykolwiek, nasze dzieci potrzebują
Mocy Ducha Świętego
Do kierowania ich życiem.
On posyła im posłańców Dobrej Nowiny
Do świata potrzebujących Słowa Bożego.
On wzywa ich i chroni, aby świadczyli
O Jego Miłości w ich życiu.
On wzmacnia ich, aby bronili wiary w Pana Jezusa
I kroczyli w Bożej obecności.
On namaszcza ich do posługi,
Jako kapłanów, proroków i królów.
On inspiruje ich do życia w świętości.
MODLITWA RODZICÓW:
Natchnij nas, o Duchu Święty, aby nasze myśli były święte.
Działaj w nas, o Duchu Święty, aby nasza praca była również święta.
Pociągnij nasze serca, o Duchu Święty, abyśmy kochali to, co jest święte.
Wzmocnij nas, o Duchu Święty, abyśmy bronili wszystko to, co jest święte.
Strzeż na, o Duchu Święty, abyśmy zawsze byli święci.
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ŹRDÓDŁA
Catechism of the Catholic Church -Part One: Section Two Chapter Three –
I believe in the Holy Spirit
Catechism of the Catholic Church – Part Two: Section Two Chapter One
Article Two – The Sacrament of Confirmation
www.slideshare.net/pcuadra/sacrament-of-confirmation

SAINTS and PATRONS www.cts-online.org.uk/acatalog/info_B747.html
CONFIRMATION an EXPLANATION www.cts-online.org.uk/acatalog/info_DO713.html
WHY BE CONFIRMED www.cts-online.org.uk/acatalog/info_DO704.html
SYMBOLS of the HOLY SPIRIT www.cts-online.org.uk/acatalog/info_D744.html
SEVEN GIFTS of the HOLY SPIRIT www.cts-online.org.uk/acatalog/info_SP27.html
PRAYING WITH THE HOLY SPIRIT www.cts-online.org.uk/acatalog/info_CH15.html
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