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kiedy rozpoczniemy na-
ukę w gimnazjum, po-
dejmiemy również przy-
gotowanie do przyjęcia 
sakramentu bierzmowa-
nia. Przyjmując ten sakra-
ment, osobiście wyznamy 
wiarę w to, że Duch Świę-
ty został dany kościoło-
wi, by umacniać wierzą-
cych do czynienia dobra 
w świecie.

nasz śWiat  
Boży śWiat
Wiara w obecność i działanie Du-
cha Świętego w świecie pozwala 
chrześcijanom z ufnością patrzeć 
w przyszłość. Przyjmując sakra-
ment bierzmowania, wierzący 
otrzymują moc do tego, by prze-
ciwdziałać złu i czynić dobro. Duch 
Święty, udzielając swoich darów, 
umacnia, by nie załamywać się, 
widząc zło, ale by wierzyć, że zło 
nigdy nie odniesie pełnego zwy-
cięstwa ani nad światem, ani nad 
człowiekiem. 

Przyjęcie sakramentu bierzmowa-
nia zobowiązuje do tego, by być 
znakiem jezusowego zwycięstwa 
nad złem. chrześcijanie wyznając 
wiarę w moc Ducha Świętego, przyj-
mują jego dary nie tylko dla własne-
go rozwoju, ale przede wszystkim 
dla budowania wspólnoty kościoła. 
W ten sposób mogą przyczyniać się 
do pomnażania dobra we własnym 
środowisku. czynią „swój świat” 
„Bożym światem”.

do dojrzałości
zobowiązani
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życie Mocą dUcha śWięteGo
Rodzina stwarza właściwe warunki do osobistego rozwoju, przygotowuje 
do życia w społeczeństwie. uczy rozwiązywania konfliktów, by zgodnie żyć 
w najbliższym otoczeniu. Przygotowuje do pełnienia przyszłych zadań w ży-
ciu narodu i państwa. chrześcijańska rodzina, jako domowy kościół, buduje 
wspólnotę osób poprzez pomoc i wzajemne uzupełnianie się oraz wyznawa-
nie wiary w jedynego Boga. jako chrześcijanie czujemy się zobowiązani, by 
dbać nie tylko o nasze naturalne więzi i potrzeby, ale także o więzi przyjaź-
ni, serdeczności i życzliwości z tymi, z którymi żyjemy na co dzień. Dlatego 
w środowisku szkolnym staramy się stworzyć jednolitą grupę, by wspólnie 
przeżywać chwile radosne i wzajemnie pokonywać trudności. 

Przyjmując sakrament bierzmowania, przyłączamy się do tych, którzy chcą 
wypełniać świat dobrem. Wierzą, że Duch Święty umacnia nadzieję nieśmier-
telności. Wierzą, że zło i śmierć nie mogą zniszczyć człowieka, gdyż mieszka 
w nim Duch Święty. Dlatego nie tylko czynią dobro, ale też proszą Ducha 
Świętego o to, by wszyscy ludzie przyjęli dar życia z Bogiem na zawsze.

panie, Jezu, który czynisz nas nowymi ludźmi, 
udzielaj nam swej miłości, byśmy kochali Boga i bliźniego.
natchnij nas radością, byśmy umieli dzielić się nią z innymi.
Udziel nam pokoju, byśmy go zachowywali między sobą.
naucz nas cierpliwości, byśmy umieli znosić przykrości i porażki.
obdarz nas pokorą, byśmy żyli skromnie i nie wynosili się nad 
innych.
Uzbrój nas w dobroczynność, byśmy widzieli potrzeby bliźnich 
i starali się im zaradzać.

wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali 
ochrzczeni, [aby stanowić] jedno ciało (1 Kor 12, 13)
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