LITURGIA SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA
w kościele p.w. Św. A. Boboli w Londynie 28.05.2017 r.,
godz. 18.00
Szafarz: Ks.Rektor Stefan Wylężek

1. Komentarz wstępny
1

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”.

Wierni:

Amen

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE
Na zakończenie Ksiądz Rektor udziela specjalnego błogosławieństwa nowo bierzmowanym.

Ksiądz Rektor wyciąga ręce i mówi:

Umocnij Boż e, to co w nas zdziałałeś i strzeż w sercach
swoich wiernych darów Ducha Świętego, aby nie wstydz ili
się wyz nać przed światem Chrystusa ukrzyżowanego i z
ofiarną miłością spełniali Jego przykazania. Przez
Chrystusa Pana naszego.
Wierni:

Amen

Pieśń na wejście

Rektor

Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i
Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Chrystus Pan w niebo wstępuje;
niech się wierny lud raduje! Na cześć Jego zawołajmy,
chwałę Panu zaśpiewajmy:
Alleluja, alleluja.

Wierni:

Bogu niech będą dzięki.

Chóry niebian Go witają,
cześć i chwałę Mu oddają;
wielce cieszą się Anieli,
kiedy Chrystusa ujrzeli:
Alleluja, alleluja.

PIEŚŃ NA
ZAKOŃCZENIE
Wesel się Królowo miła,
bo Ten, któregoś zrodziła,
zmartwychwstał Pan nad panami.
Módl się do Niego za nami.
Alleluja, alleluja!

Rozpoczęcie Mszy św.

Ciesz się i wesel się w niebie,
proś Go za nami w potrzebie,
byśmy się też tam dostali
i na wiek wieków śpiewali
Alleluja, alleluja!

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

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

Dlatego też, serdecznie dziękujemy za udzielenie im tego
sakramentu. Dziękujemy za modlitwy, za słowo Boże, które
nas wszystkich pokrzepia i umacnia w wierze.
Kierujemy słowa podziękowania do księży i pani katechetkiza stworzenie możliwości rozwoju duchowego naszych dzieci.
Msza św, katecheza, sakrament pokuty- to warunki, które im
stworzono by mogły się rozwijać jako chrześcijanie i katolicy.

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.

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

Lud odpowiada:

I z duchem twoim.

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.

2. Powitanie Ks. Rektora i prośba o Bierzmowanie

Czcigodny Księże Rektorze!

POŚWIĘCENIE KRZYŻYKÓW
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.

Rektor

Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

Czcigodny Ojcze!

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, 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.
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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.
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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.

Akt pokuty
FORMA PIERWSZA
Kapłan wzywa wiernych do pokuty:

Czcigodny Ojcze!

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

Na twoje ręce składamy także podziękowanie naszym księżom
oraz pani katechetce. Jesteśmy im wdzięczni za trud włożony w
nasze przygotowanie. Dziękujemy naszym 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!

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

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

9. Podziękowanie przez rodziców

Bijąc się w piersi mówią:

moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Czcigodny Księże Rektorze!

Dalej mówią:

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.

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.
4
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W. Panie, zmiłuj się nad nami.
K. Chryste, zmiłuj się nad nami.
W. Chryste, zmiłuj się nad nami.

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

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

HYMN

Módlmy się

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

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.

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój
ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. *
Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy

Wierni:

Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała

Amen.

Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze
7. Komentarz

wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, *

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

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

8. Podziękowanie- bierzmowany(a)

Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś
Drogi Księże Rektorze!

jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś

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.

Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w
chwale Boga Ojca. * Amen.

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.

KOLEKTA
Po skończeniu hymnu kapłan z rozłożonymi rękami mówi:
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Módlmy się

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ

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.

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.

3. Komentarz

Ref.: Chrystus Pan karmi nas
Swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. W Jego imię
apostołowie głoszą wszystkim narodom Dobrą Nowinę. W tę misję
głoszenia Ewangelii będą również włączeni dzisiaj bierzmowani. W ciszy i
w otwartości serca wsłuchajmy się w zbawcze Słowo Boga, które
prowadzi nas do poznania Prawdy i zbawienia.

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.

Pierwsze czytanie mówi o wstąpieniu Jezusa do nieba. Nim to się jednak
stało, Jezus zapewnił swoich uczniów o pomocy, którą pośle z nieba. Duch
Święty zstępując na uczniów daje im swoją moc by mogli stać się
świadkami Jezusa w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce
ziemi.

Ref.
Panie dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.

Psalm responsoryjny to hymn na cześć Boga który objawia się jako Ten,
który króluje nad całą ziemią. To Boże królowanie jest powodem radości
wszystkich narodów.
Drugie czytanie, podobnie jak Psalm, jest hymnem na cześć Boga. Objawił
się On w Jezusie, który jest ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą,
i panowaniem. Sam Ojciec daje ducha mądrości i objawienia w głębszym
poznawaniu Jego samego i to On wszystko poddał pod stopy Jezusa.
Zaś w ewangelii Jezus mówi: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata." Świętując dzisiaj Wniebowstąpienie Pańskie,
starajmy się zrozumieć, że jest to święto obecności Pana pośród swego
ludu. Pan Jezus zapewnia nas nieustannie o swojej obecności i bliskości.
Popatrzmy zatem na dzisiaj sprawowany sakrament Bierzmowania jako
wypełnienie obietnicy Chrystusa.

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.

Na początku liturgii zaśpiewamy hymn do Ducha Świętego a następnie
wsłuchamy się w Słowo Boże dzisiejszej liturgii.
6
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MODLITWA NAD DARAMI
Po skończeniu hymnu kapłan z rozłożonymi rękami mówi:

Hymn do Ducha Świętego

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.

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.

Wierni:

Amen.

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.

MODLITWA
EUCHARYSTYCZNA
LITURGIA SŁOWA
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
- UROCZYSTOŚĆ, ROK A

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

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 1,1-11)

Komunię św. przyjmujemy w postawie stojącej. Jeśli to możliwe, przed jej
przyjęciem przyklękamy. Jeśli przyjmujemy błogosławieństwo, dajemy o
tym znać- przez skrzyżowane ręce.
Komunię św. przyjmujemy pod dwoma postaciami. Jeśli ktoś przyjmuje pod
jedna postacią, proszony jest o wyciagnięcie ręki i spożycie Ciała Pańskiego
zaraz po przyjęciu, w obecności kapłana.
Przypominamy, że na początku Komunie św. przyjmą bierzmowani- na
środku kościoła.
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Uniósł się w ich obecności w górę
Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus
czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił
przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie
wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce
dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści
dni i mówił o królestwie Bożym.
A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z
Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście
7

o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie
ochrzczeni Duchem Świętym”.
Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz
królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz
znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy
Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie
moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i
aż po krańce ziemi”.
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok
zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w
Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj
mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei,
dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty
od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba”.

5. Komentarz
Za c hwilę rozpocznie się część Mszy św. zwana Litur gią
euc harys tyczną. Na jej początku zosta ną przyniesione do ołtarza
dary ofiarne które będą przyjęte przez Bo ga za pośred nictwe m
kapłana.
Chleb, wino, woda- dar człowieka dla Boga, zmie ni się w Ciało i
Krew Boską- dar Boga dla człowieka. Bó g błogosławi człowiekowi,
który o fiaruje z te go co otr zymuje.
To ofiarowanie wyraża prze mianę która się doko nuje w
bierzmowanyc h. Ofiarują oni Bo gu swą dyspo zyc yj ność a Bóg
prze mienia ich w swyc h uc zniów. Uzdalnia- by stali się głosicielami
Bożej miłości.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47,2-3.6-7.8-9)
Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Pieśń na ofiarowanie darów

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy, straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

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

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

1. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę,
Oto dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
Radością napełnij mnie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *

2. Przyjdź jako Mądrość do dzieci,
Przyjdź jako-ślepemu wzrok,
Przyjdź jako moc w mej słabości,
Weź wszystko, co moje jest.
8
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Bóg zasiada na swym świętym tronie.

MODLITWA
POWSZECHNA

DRUGIE CZYTANIE (Ef 1,17-23)

Rektor

Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który umocnił w nas życie
nadprzyrodz one, z ufnością przeto skierujemy nasz e
prośby do Boga Ojca Wszechmogącego.
Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca
wszechmogącego; módlmy się jednomyślnie, bo jedna jest
nasza wiara, nadz ieja i miłość, które pochodzą od Ducha
Świętego.
1.Módlmy się za święty Kościół Boży, razem z Papieżem
Franc is zkiem, bisk upami i obec nym t u Ks. Rektorem, aby
zgromadzony przez Duc ha Świętego, wzrastał i rozwijał się w
jednej wier ze i miłości aż do przyjścia Chryst usa. Ciebie
prosimy…
2.Módlmy się za nas umoc nionyc h darami Duc ha Świętego,
abyśmy ugruntowani w wierze i miłości, dawali Chryst usowi
świadectwo swoim życ iem. Ciebie prosimy…
3.Módlmy się za nas zyc h rodziców, księży, nauc zyc ieli i
świadków bierzmowania, aby słowem i przykładem pociągali
nas do naśladowania Chrystus a. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się za prześladowanyc h i cierpiącyc h z powodu
wyznawania wiary, aby byli silni w znos zeniu wszelkic h
przeciw ności, a Duc h Święty by umac niał ic h cierpliwość i
męstwo. Ciebie prosimy…

Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam
ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego
samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście
wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym
bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym
przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na
podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w
Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej
prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką
zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad
wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku,
ale i w przyszłym.
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił
nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem,
Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.
Oto słowo Boże.

5.Módlmy się za całą ludzkość, aby wszyscy ludzie mając
jednego Stwórcę i Ojca, szczer ze szuk ali Królestwa Bożego,
które jest pokojem i radością w Duc hu Świętym. Ciebie
prosimy…
Rektor

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 28,19.20)

Boże, Ty dałeś swoim Apostołom Ducha Świętego +
wysłuchaj łaskawie nasz ą modlit wę *
i działaj w sercach wiernych podobnie jak w początkach
głoszenia Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
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Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

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.

EWANGELIA (Mt 28,16-20)

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

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:

Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza.
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie
Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon.
Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i
przemówił tymi słowami:
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Oto słowo Pańskie.

Rektor

N… przyjmij znamię daru
Ducha Świętego
Bierzmowany:

Amen.
Rektor

Pokój z Tobą

Do wyboru Ks. Rektora

Bierzmowany:

I z duchem Twoim.
4. Komentarz
Czyta nia Pisma św. przedstawiły na m treść nas zej wiary. Za chwile
zostaną przedstawieni Ks. Rektorowi ka nd ydaci pragnąc y tymi
prawdami żyć i głosić je innym. Po ucze ni podc zas na uk, będą to
czynić w duc hu Kościoła umoc nieni łaską sa kra me ntu.

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

Po zaprezentowaniu ka nd ydatów i ho milii ks. Re ktora nastąpi
odnowienie przyrzeczeń c hrzcielnyc h i rozpoc znie się liturgia
sakramentu. Składać się ona będzie z dwóch c zęści:
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Ducha Ś więt ego i uwo lni łeś i ch od gr z echu, z eśli j na
nich Duc ha Św ięt ego Poc iesz yc ie la, daj i m Ducha
mądr ośc i i r oz u mu, Ducha r ady i mę st wa, Ducha
um iejęt no ści i po boż nośc i, napeł ni j ich duch em
bojaź n i Twojej. Pr z ez Chr yst usa Pana nasz e go.
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,
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.

- z modlitwy z w yciągniętymi nad bierzmowa nymi rękoma oraz
-z

namaszczenia olejem kr zyżma św.

Dialog towarzyszący na mas zc ze niu w yraża dobroć Bo ga
obdarzającego nas swymi dara mi i gotowość człowieka do
współpracy z tą łaską.
Te część liturgii ko ńczy modlitwa powszechna wyra żająca inte ncje
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 Bierz mowania zgromadzonej tu
młodzież y
Ks. Rektor pyta proboszcza:

Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymują w tym
sakramencie i czy przygotowała się należ ycie do jego
przyjęcia.
Proboszcz odpowiada zgodnie z sumieniem:

Jestem przekonany, ze wszyscy przygotowali się do
Bierz mowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w
słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili
do sakramentu pokuty.

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,

Ks. Rektor zwraca się do młodzieży:

Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu
Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym
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sakramencie?

umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i
zasiada po prawicy Ojca?
Kandydaci:

Wierzę

Kandydaci odpowiadają

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

Rektor:

Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Stworzyciela,
którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie
Bierz mowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień
pięćdz iesiątnicy?

Obecni odpowiadają:

Amen

Kandydaci:

Wierzę

HOMILIA

Rektor

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

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

Wierzę

ODNOWIENIE

Rektor

PRZYRZECZEŃ

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

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:

Amen

Rektor:

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

LITURGIA SAKRAMENU

Kandydaci:

Wyrzekam się
Ksiądz Rektor ze złożonymi rękami modli się:
Rektor:

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

Wierzę

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
namaszcz enie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.
Po chwili modlitwy w milczeniu, Ksiądz Rektor i kapłani wyciągają ręce nad kandydatami, a
Ksiądz Rektor mówi:

Rektor:

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego,
naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy,
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Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa
Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swo je pr z ez wodę i
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