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którzy te krzyżyki nosić będą jako wyraz naszej wiary. 
Umocnij ich zaufanie i wierność ku Tobie i doprowadź 
do Królestwa niebieskiego, gdzie z Ojcem i Duchem 
Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wierni: 
Amen 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 

Na zakończenie Ksiądz Rektor udziela specjalnego błogosławieństwa nowo 
bierzmowanym.  
 
Ksiądz Rektor wyciąga ręce i mówi: 
 
Umocnij Boże, to co w nas zdziałałeś i strzeż w 
sercach swoich wiernych darów Ducha Świętego, 
aby nie wstydzili się wyznać przed światem 
Chrystusa ukrzyżowanego i z ofiarną miłością 
spełniali Jego przykazania. Przez Chrystusa Pana 
naszego. 
Wierni: 

Amen 

Rektor 
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. 
Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju 
Chrystusa. 
Wierni: 

Bogu niech będą dzięki. 

PIEŚŃ NA 
ZAKOŃCZENIE 

 1

LITURGIA SAKRAMENTU 

BIERZMOWANIA 

 w kościele p.w. Św. A. Boboli w Londynie 

10.12.2017 r., godz. 18.00 

  

Szafarz: Ks.Rektor Stefan Wylężek 

 
 
 
 

 
 



 2

 

1. Komentarz wstępny 

Za chwilę rozpocznie się uroczysta liturgia Mszy Świętej, 
podczas której ks. rektor PMK- Stefan Wylężek, udzieli 
kandydatom Sakramentu Bierzmowania. 
Chrystus, w dzień przed męką obiecał swoim uczniom, że ześle 
od Ojca Ducha Prawdy, który pozostanie z nimi na wieki i 
będzie im pomagał w składaniu świadectwa wiary.  
Zaś po swym zmartwychwstaniu Jezus obiecał: ”Gdy Duch 
Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 
świadkami”. I tak się stało – w dniu Pięćdziesiątnicy – Duch 
Święty, w cudowny sposób, zstąpił na Apostołów 
zgromadzonych wraz z Maryją w Wieczerniku. 
We wspólnej modlitwie będziemy prosić dziś szczególnie o 
umocnienie wiary zebranych tu kandydatów, którzy otrzymają 
niezatarte znamię przynależności do Chrystusa, do Jego 
mistycznego Ciała, którym jest Kościół Święty. Prośmy więc 
dobrego Boga, aby raczył posłać „Ducha siedmiorakiej łaski: 
Ducha mądrości i rozumu, Ducha rady i męstwa, Ducha 
umiejętności i pobożności oraz Ducha bojaźni Bożej”.  

Pieśń na wejście 

 
Chrystus Pan w niebo wstępuje;  
niech się wierny lud raduje! Na cześć Jego zawołajmy,  
chwałę Panu zaśpiewajmy:  
Alleluja, alleluja. 
 
Chóry niebian Go witają,  
cześć i chwałę Mu oddają;  
wielce cieszą się Anieli,  
kiedy Chrystusa ujrzeli:  
Alleluja, alleluja. 
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Boże, które nas wszystkich pokrzepia i umacnia w 
wierze. 

   Kierujemy słowa podziękowania do księży i pani 
katechetki- za stworzenie możliwości rozwoju 
duchowego naszych dzieci. Msza św, katecheza, 
sakrament pokuty- to warunki, które im stworzono by 
mogły się rozwijać jako chrześcijanie i katolicy. 

   Dziękujemy rodzicom za wypełnienie swego 
chrześcijańskiego, katolickiego obowiązku 
przekazywania wiary swoim dzieciom. 

   I wam drodzy, którzy przychodzicie do tego 
kościoła, budujecie go swoją wiarą i wspieracie 
materialnie. Za wasza troskę i dbałość, by nasza 
wspólnota, polska parafia, mogły istnieć i się 
rozwijać- serdeczne Bóg zapłać. 

 
POŚWIĘCENIE KRZYŻYKÓW 
Rektor 
Niech imię Pańskie będzie błogosławione. 
 
Wierni: 
Teraz i na wieki. 
 
Rektor 
Módlmy się 

Panie Jezu Chryste, Ty nas powołałeś przez Chrzest i 
Bierzmowanie do dawania świadectwa wiary przed 
ludźmi. Prosimy cię, pobłogosław + tych wszystkich, 
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Rodzicom, krewnym i przyjaciołom oraz obecnym tu 

gościom za dar modlitwy i dar wspólnoty. Przyjmijcie od 

nas naszą szczerą chrześcijańską miłość wyrażoną w 

staropolskim: BÓG ZAPŁAĆ! 

9. Podziękowanie od rodziców 

Czcigodny Księże Rektorze! 

W tę piękną niedziele Wniebowstąpienia Pańskiego, 
przyszło nam reprezentować rodziców młodzieży, 
która przed chwilą otrzymała sakrament 
bierzmowania. Cieszy nas fakt, iż chcą żyć według 
nauki Chrystusa, jako dojrzali katolicy, włączając się 
w życie tej polskiej parafii.   Jest to również ważny 
moment dla nas, bo przecież to my kilkanaście lat 
temu przynosząc ich do kościoła pomogliśmy im po 
raz pierwszy zbliżyć się do Boga. Potem 
towarzyszyliśmy im we wzrastaniu w wierze gdy 
poprzez rożnego rodzaju grupy uczestniczyli w życiu 
naszej parafii. Dzisiaj stajemy przed Bogiem w tej 
świątyni, pełni wdzięczności i nadziei, że przez Twoje 
pośrednictwo, drogi Ojcze, nasze dzieci umocnione 
darami Ducha Świętego bezpieczniej wchodzą w 
dorosłe życie. Liczymy, ze umocnione tymi łaskami 
będą rozwijać swą bliskość z Bogiem, wiarą i 
Kościołem. Przyjmując ten sakrament i żyjąc według 
niego, umocnią naszą wspólnotę parafialna.  

   Dlatego też, serdecznie dziękujemy za udzielenie im 
tego sakramentu. Dziękujemy za modlitwy, za słowo 
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Rozpoczęcie Mszy św. 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  
Lud odpowiada: 

Amen. 

Potem kapłan zwraca się do ludu i rozkładając ręce pozdrawia go mówiąc: 

Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana 
Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu 
Świętym niech będą z wami wszystkimi. 

W. I z duchem twoim. 

Albo: 

Pan z wami. 
Lud odpowiada: 

I z duchem twoim. 

 

2. Powitanie Ks. Rektora i prośba o 

Bierzmowanie 

 

   Czcigodny Księże Rektorze! 

 
   Na początku tej Mszy Św. pragniemy Cię powitać wśród nas. 
Twoja obecność w tym miejscu jest dla nas powodem do 
głębokiej radości. Właśnie dziś - przez Twoją posługę - nasz 
kościół stanie się Wieczernikiem, w którym Duch Święty zstąpi 
na nas. 
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 Czcigodny Ojcze! 
 
   W imieniu kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, 
zwracam się z prośbą o udzielenie nam tego sakramentu. 
Poznając Słowo Boże na spotkaniach katechetycznych 
przygotowywaliśmy się sumiennie, aby stać się dojrzałymi 
chrześcijanami, godnie i odważnie wyznawać wiarę oraz 
świadomie i dobrowolnie uczestniczyć w życiu Kościoła. 
Prosimy o umocnienie nas darami Ducha Świętego oraz o 
modlitwę. 
   Kierujemy również prośbę do wszystkich tutaj 
zgromadzonych, a w szczególności naszych świadków, 
rodziców, krewnych i przyjaciół, o gorącą modlitwę w naszej 
intencji, abyśmy wsparci waszymi modlitwami i przykładem 
życia mogli się stać prawdziwymi uczniami i naśladowcami 
Jezusa Chrystusa. 
 

 

Akt pokuty 

FORMA PIERWSZA 

Kapłan wzywa wiernych do pokuty: 

Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy 
grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem 
złożyć Najświętszą Ofiarę. 

Kapłan może się posłużyć innymi słowami. 
Po krótkim milczeniu wszyscy razem odmawiają wyznanie grzechów: 
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7. Komentarz 

Przechodzimy do ostatniej części dzisiejszej celebracji- 
podziękowania i prośby o błogosławieństwo. Wyrażą je 
przedstawiciel nowo bierzmowanych oraz jeden z ich 
rodziców. 

8. Podziękowanie od bierzmowanych 

Drogi Księże Rektorze! 

Chwila, która dobiega końca, wycisnęła w naszej 

duszy  niezatarte znamię. Otrzymaliśmy dziś szczególną 

pomoc z nieba, aby wobec wyzwań współczesnego 

świata mężnie świadczyć o Światłości. 

Pragniemy potwierdzać naszą wiarę słowem i 

przykładem życia. Uwielbiamy dzisiaj Boga 

Wszechmogącego za Dar Ducha Świętego i chcemy 

budować każdy nowy dzień w oparciu o prawdy Boże. 

Dziękując Bogu, pragniemy również podziękować 

Tobie, Księże Rektorze. Przede wszystkim za posługę 

udzielenia Sakramentu Bierzmowania, za wygłoszone 

Słowo Boże, za dar Eucharystii i za wszystkie modlitwy 

zanoszone do Boga w naszej intencji.  

Czcigodny Ojcze!  

Na twoje ręce składamy także podziękowanie naszym 

księżom oraz katechetom. Jesteśmy im wdzięczni za trud 

włożony w nasze przygotowanie. Dziękujemy naszym 
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Ref.  
Panie dobry jak chleb,  
bądź uwielbiony od swego Kościoła,  
bo Tyś do końca nas umiłował,  
do końca nas umiłował.  
 
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,  
byśmy do nieba w drodze nie ustali.  
Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię  
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.  
 
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,  
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.  
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,  
a Chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.  
 

Modlitwa po Komunii 
Po skończeniu hymnu kapłan z rozłożonymi rękami mówi: 

 

 
Módlmy się 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz 
Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować 
Bożych darów, † wzbudź w nas pragnienie nieba, * 
gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z 
Tobą. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

 
Wierni: 

Amen.  
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Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i 
wam, bracia i siostry, * że bardzo 
zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem, i 
zaniedbaniem: 

Bijąc się w piersi mówią: 

moja wina, moja wina, moja bardzo wielka 
wina. 

Dalej mówią: 

Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze 
Dziewicę, * wszystkich Aniołów i Świętych, 
* i was, bracia i siostry, * o modlitwę za 
mnie * do Pana Boga naszego. 

Kapłan prosi o odpuszczenie grzechów: 

Niech się zmiłuje nad nami Bóg 
wszechmogący * i odpuściwszy nam 
grzechy * doprowadzi nas do życia 
wiecznego. 

Lud odpowiada: 

Amen. 

WEZWANIA DO CHRYSTUSA PANA 
Następują wezwania do Chrystusa, jeśli nie użyto trzeciej lub czwartej formy 
aktu pokuty: 

K. Panie, zmiłuj się nad nami. 
W. Panie, zmiłuj się nad nami. 

K. Chryste, zmiłuj się nad nami. 
W. Chryste, zmiłuj się nad nami. 

K. Panie, zmiłuj się nad nami. 
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W. Panie, zmiłuj się nad nami. 

HYMN 
Jeżeli jest to przewidziane, śpiewa się lub odmawia hymn Chwała na 
wysokości Bogu. Hymn może rozpocząć kapłan albo śpiewacy, albo wszyscy 
obecni. 

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi 

pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. 

* Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * 

Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo 

wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, 

Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. 

* Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu 

Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu 

Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * 

zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz 

grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * 

Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się 

nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty 

* Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś 

Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem 

Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.  

KOLEKTA 

Po skończeniu hymnu kapłan z rozłożonymi rękami mówi: 
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Komunię św. przyjmujemy w postawie stojącej. Jeśli to 
możliwe, przed jej przyjęciem przyklękamy. Jeśli przyjmujemy 
błogosławieństwo, dajemy o tym znać - przez skrzyżowane 
ręce. 

Przypominamy, że na początku Komunie św.   przyjmą 
bierzmowani. 

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ 

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, 
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej, 
Tobie dziś w ofierze serce daję swe, 
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. 
 
2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, 
Kto się im poddaje, temu wiary brak, 
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, 
Że w postaci chleba utaiłeś się. 
 
 

 
                       Ref.: Chrystus Pan karmi nas 

Swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki! 

  
1. Duchem całym wielbię Pana, 

Boga, Zbawcę jedynego, 
Bo w Nim samym odnajduję 
Wszelką radość życia mego. 

  
2. Sprawił we mnie wielkie dzieła 

W Swej dobroci niepojętej. 
On Wszechmocny, On Najwyższy, 

On sam jeden zawsze Święty. 
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Przyjdź w swojej mocy i sile,  
Radością napełnij mnie. 

2. Przyjdź jako Mądrość do dzieci,  
Przyjdź jako-ślepemu wzrok,  
Przyjdź jako moc w mej słabości,  
Weź wszystko, co moje jest. 

MODLITWA NAD DARAMI 

Po skończeniu hymnu kapłan z rozłożonymi rękami mówi: 

Panie, nasz Boże, pokornie składamy Ci tę Ofiarę w 
uroczystość Wniebowstąpienia Twojego Syna; † przez 
świętą wymianę darów udziel nam łaski, * abyśmy 
całe życie kierowali ku niebu. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. 
Wierni: 

Amen.  

MODLITWA 
EUCHARYSTYCZNA 

[…] 

Baranku Boży… 

6. Komentarz 

Rozpoczyna się część liturgii eucharystycznej zwana Komunią 
św. By dobrze przeżyć ten moment liturgii, prosimy o 
zachowanie następującego porządku: 
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Módlmy się 

Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego 
Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, † spraw, 
abyśmy pełni świętej radości składali Tobie 
dziękczynienie * i utwierdź naszą nadzieję, że my, 
członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy 
się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w 
jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. 
Amen.  

3. Komentarz 

Na początku liturgii zaśpiewamy hymn do Ducha Świętego a 
następnie wsłuchamy się w Słowo Boże dzisiejszej liturgii. 

 

Hymn do Ducha Świętego 

Duchu święty! Przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba. 
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba. 
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością; 
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem stwierdzeni. 
 
Duchu święty! daj natchnienie, i rozumu oświatę 
Na słowa Twego słuchanie sercom naszym ochotę. 
Udziel daru pojętności, stwierdź łaską nasze słabości, 
Byśmy z tego korzystali, co dziś będziem słuchali. 

Jan Chrzciciel zapowiada Chrystusa, który chrzcić będzie 
narody Duchem Świętym.  

Dziś Chrystus Zmartwychwstały i żyjący w sakramentach 
Kościoła udzieli tej łaski bierzmowanym.  
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Pierwsze czytanie nawołuje nas do nadziei i radości z 
powodu nadchodzącego z mocą Boga, który pragnie przebywać 
wśród swego ludu, wymaga od nas nawrócenia, odpokutowania 
win i przygotowania serca. 

Psalm responsoryjny ukazuje nam Boga jako jedyne źródło 
zbawienia, sprawiedliwości, pokoju i szczęścia. 

Drugie czytanie to hymn na cześć Ducha Świętego. Obfitość 
darów, owoców i Jego działania jednoczy i buduje Mistyczne 
Ciało Chrystusa, którym jest Kościół. 

Ewangelia mówi: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla 
Niego ścieżki. 

Jest to wezwanie do nawrócenia i refleksji nad sensem życia. 

LITURGIA SŁOWA 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 
- UROCZYSTOŚĆ, ROK A 
 
 
 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 40, 1-5. 9-11) 

Przygotujcie drogę dla Pana 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz 
Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do 
niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość 
jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w 
dwójnasób za wszystkie swe grzechy». 
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i działaj w sercach wiernych podobnie jak w 
początkach głoszenia Ewangelii. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

5. Komentarz 

 
Za chwilę rozpocznie się część Mszy św. zwana Liturgią 
eucharystyczną. Na jej początku zostaną przyniesione do 
ołtarza dary ofiarne które będą przyjęte przez Boga za 
pośrednictwem kapłana. 
Chleb, wino, woda- dar człowieka dla Boga, zmieni się w 
Ciało i Krew Boską- dar Boga dla człowieka. Bóg 
błogosławi człowiekowi, który ofiaruje z tego co 
otrzymuje. 
 
To ofiarowanie wyraża przemianę która się dokonuje w 
bierzmowanych. Ofiarują oni Bogu swą dyspozycyjność a 
Bóg przemienia ich w swych uczniów. Uzdalnia by stali 
się głosicielami Bożej miłości. 
 

Pieśń na ofiarowanie 
darów 

 

Procesja z darami. Przedstawiciele nowo bierzmowanych przynoszą do 
ołtarza wodę, hostię oraz wino. 

1. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, 
Oto dziś błagam Cię. 
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Rektor 
Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który umocnił w 
nas życie nadprzyrodzone, z ufnością przeto 
skierujemy nasze prośby do Boga Ojca 
Wszechmogącego. 
Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca 
wszechmogącego; módlmy się jednomyślnie, bo 
jedna jest nasza wiara, nadzieja i miłość, które 
pochodzą od Ducha Świętego. 
 
1.Módlmy się za święty Kościół Boży, razem z 
Papieżem Franciszkiem, biskupami i obecnym tu Ks. 
Rektorem, aby nieustannie głosił światu Jezusa 
Chrystusa – Mesjasza. Ciebie prosimy…  
 
2.Módlmy się za nas umocnionych darami Ducha 
Świętego, abyśmy ugruntowani w wierze i miłości, 
dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem. 
Ciebie prosimy…  
 
3.Módlmy się o potrzebne dary Ducha Świętego dla 
rządzących państwami, aby ustanawiali prawa 
zgodne z Prawem Bożym. Ciebie prosimy… 
 
4.Módlmy się o zdrowie i bł. Boże dla Roberta z 
okazji 16 urodzin. Ciebie prosimy…  
 
5. Módlmy się za prześladowanych i cierpiących z 
powodu wyznawania wiary, aby byli silni w znoszeniu 
wszelkich  przeciwności, a Duch Święty by umacniał 
ich cierpliwość i męstwo. Ciebie prosimy… 
  
 
Rektor 
Boże, Ty dałeś swoim Apostołom Ducha Świętego 
+ wysłuchaj łaskawie naszą modlitwę * 
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Głos się rozlega: «drogę Panu przygotujcie na pustyni, 
wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego 
Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a 
wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się 
staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się 
chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek 
zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały». 

 

Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na 
Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej 
nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! 
Powiedz miastom judzkim: «oto wasz Bóg! oto Pan 
Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. 
oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego 
zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, 
gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej 
piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie». 
 
Oto słowo Boże. 
 
 
PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 85 (84), 9ab i 10. 
11-12. 13-14 (R.: por. 8) ) 
 
Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 
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Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: *  

oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.  

Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †  

dla tych, którzy Mu cześć oddają, *  

i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

 

Łaska i wierność spotkają się z sobą, *  

ucałują się sprawiedliwość i pokój.  

Wierność z ziemi wyrośnie, *  

a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 

 

Pan sam szczęściem obdarzy, *  

a nasza ziemia wyda swój owoc.  

Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *  

a śladami Jego kroków zbawienie. 

 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie 
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NAMASZCZENIE KRZYŻMEM 

Krzyżmo Święte jest jednym z olejów świętych (oliwa + balsam), które 
Biskup poświęca w czasie liturgii w Wielki Czwartek. Po modlitwie Księdza 
Rektora kandydat podchodzi do Rektora trzymając kartkę z imieniem. 
Rektor macza swój palec prawej ręki w Krzyżmie Świętym i kreśli nim znak 
krzyża na czole kandydata i mówi: 

 

 
W ten sposób otrzymałeś Sakrament Bierzmowania. W cichej modlitwie 
podziękuj Bogu, za otrzymany sakrament 
 

MODLITWA 
POWSZECHNA 

 
 

Rektor  

N…    przyjmij znamię daru 
Ducha Świętego 
 
Bierzmowany: 

Amen. 

Rektor 

Pokój z Tobą 
Bierzmowany: 

I z duchem Twoim. 
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Zdrój żywy, miłość, ognia żar.  
Ty darzysz łaską siedemkroć,  
Bo moc z prawicy Ojca masz,  
Przez Boga obiecany nam,  
Mową wzbogacasz język nasz.  
Światłem rozjaśnij naszą myśl,  
W serca nam miłość świętą wlej  
I wątłą słabość naszych ciał  
Pokrzep stałością mocy Twej.  
Nieprzyjaciela odpędź w dal  
I Twym pokojem obdarz wraz.  
Niech w drodze za przewodem Twym  
Miniemy zło, co kusi nas.  
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,  
Daj, by i Syn poznany był.  
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,  
Niech wyznajemy z wszystkich sił.  
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,  
Synowi, który zmartwychwstał,  
I Temu, co pociesza nas,  
Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.  

 

 

Przybądź Duchu Święty,- Spuść z niebiosów wzięty,  
Światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich,  
Dawco darów mnogich, Przyjdź Światłość i sumień. 
O najmilszy z Gości - słodka serc radości,  
Słodkie orzeźwienie. –W pracy Tyś ochłodą  
W skwarze żywą wodą - w płaczu utulenie. 
Światłości najświętsza, - Serc wierzących wnętrza  
Podaj Twej potędze! – Bez Twojego tchnienia,  
Cóż jest wśród stworzenia? - Jeno cierń i nędza. 
Obmyj, co nie święte, - Oschłym wlej zachętę,  
Ulecz serca ranę! Nagnij, co jest harde,  
Rozgrzej serca twarde, - Prowadź zabłąkane. 
Daj Twoim wierzącym, - w Tobie ufającym,  
Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa,  
Daj wieniec zwycięstwa. - Daj szczęście bez miary. - Amen. Alleluja. 
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DRUGIE CZYTANIE (Ef 1,17-23) 
(1 Kor12, 4-13) 

Duch Święty źródłem jedności Chrześcijan 

 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła 
do Koryntian 

 

4 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 5 różne też 
są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; 6 różne są 
wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca 
wszystkiego we wszystkich. 7 Wszystkim zaś objawia 
się Duch dla [wspólnego] dobra. 8 Jednemu dany jest 
przez Ducha dar mądrości2 słowa, drugiemu 
umiejętność poznawania2 według tego samego Ducha, 
9 innemu jeszcze dar wiary3 w tymże Duchu, innemu 
łaska uzdrawiania w jednym Duchu, 10 innemu dar 
czynienia cudów, innemu proroctwo4, innemu 
rozpoznawanie duchów, innemu dar języków4 i 
wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. 11 
Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, 
udzielając każdemu tak, jak chce. 12 Podobnie jak 
jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a 
wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią 
jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. 13 
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Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali 
ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, 
czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy 
też zostali napojeni jednym Duchem. 

 

 

Aklamacja  ( Łk 3, 4c. 6 ) 

 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 3, 4c. 6) 
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;  

wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 

 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

EWANGELIA (Mk 1, 1-8) 
Prostujcie ścieżki dla Pana 
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Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, 
której wyznawanie jest naszą chlubą, w 
Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

Kandydaci: 

Amen 

LITURGIA SAKRAMENU 

Ksiądz Rektor ze złożonymi rękami modli się: 
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. 

Po chwili modlitwy w milczeniu,  Ksiądz Rektor i kapłani wyciągają ręce 
nad kandydatami, a Ksiądz Rektor mówi: 
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. 
Wierni: Amen 
 
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,  
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.  
Niebieską łaskę zesłać racz  
Sercom, co dziełem są Twych rąk.  
Pocieszycielem jesteś zwan  
I najwyższego Boga dar.  
Tyś namaszczeniem naszych dusz,  
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Rektor: 
Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego 
spraw i zwodniczych obietnic? 

Kandydaci: 

Wyrzekam się 

Rektor: 
Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi? 

Kandydaci: 

Wierzę 

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

Kandydaci: 

Wierzę 

Rektor: 
Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i 
Stworzyciela, którego masz dzisiaj otrzymać w 
sakramencie Bierzmowania, tak jak Apostołowie 
otrzymali Go w dzień pięćdziesiątnicy? 

Kandydaci: 

Wierzę 

Rektor 
Czy wierzysz w Święty Kościół powszechny, 
obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, 
zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 
Kandydaci: 
 Wierzę 

Rektor 
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Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. 

Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam 
wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę 
Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie 
drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił 
Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia 
na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała 
judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i 
przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, 
wyznając swoje grzechy. 

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany 
około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i 
tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie 
jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk 
u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś 
chrzcić was będzie Duchem Świętym». 
 
Oto słowo Pańskie. 

Do wyboru Ks. Rektora 

 

4. Komentarz 

Czytania Pisma św. przedstawiły nam treść naszej 
wiary. Za chwile zostaną przedstawieni Ks. Rektorowi 
kandydaci pragnący tymi prawdami żyć i głosić je 
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innym. Pouczeni podczas nauk, będą to czynić w duchu 
Kościoła umocnieni łaską sakramentu.  

Po zaprezentowaniu kandydatów i homilii ks. Rektora 
nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i 
rozpocznie się liturgia sakramentu. Składać się ona 
będzie z dwóch części: 

- z modlitwy z wyciągniętymi nad bierzmowanymi 
rękoma oraz  

- z namaszczenia olejem krzyżma św.  

Dialog towarzyszący namaszczeniu wyraża dobroć 
Boga obdarzającego nas swymi darami i gotowość 
człowieka do współpracy z tą łaską. 

Te część liturgii kończy modlitwa powszechna 
wyrażająca intencje Kościoła. 

PROŚBA O 
UDZIELENIE 

SAKRAMENTU 
BIERZMOWANIA 

Po Ewangelii proboszcz prosi Księdza Rektora o udzielenie Sakramentu 
Bierzmowania. Może to zrobić następującymi słowami: 

Proboszcz 
Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze 
mnie o udzielenie Sakramentu Bierzmowania 
zgromadzonej tu młodzieży  

Ks. Rektor pyta proboszcza: 
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Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymują w 
tym sakramencie i czy przygotowała się należycie 
do jego przyjęcia. 

Proboszcz odpowiada zgodnie z sumieniem: 
Jestem przekonany, ze wszyscy przygotowali się 
do Bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez 
szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej 
modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. 

Ks. Rektor zwraca się do młodzieży: 
Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu 
Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym  
sakramencie? 

HOMILIA 
Ksiądz Rektor wygłasza do kandydatów homilię. Słuchaj uważnie, gdyż 
pragnie on wprowadzić cię w głębsze zrozumienie tajemnicy Sakramentu. 

ODNOWIENIE 
PRZYRZECZEŃ 

CHRZCIELNYCH 

W czasie Chrztu Świętego rodzice i chrzestni w imieniu dziecka 
wypowiedzieli to przyrzeczenie. Teraz, kandydat do bierzmowania w swoim 
imieniu wypowiada te słowa 

Kandydaci odpowiadają 
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, 
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do 
postępowania według jego zasad. 

Obecni odpowiadają: 

Amen 


