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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. 

 

Temat: Bierzmowanie umocnieniem w Duchu 

Świętym. 

 W sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje Ducha 
Świętego i Jego dary, aby mężnie wyznawał swoją wiarę i umiał jej bronić. 
Wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia 
chrześcijańskiego".  Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne, jako 
dopełnienie łaski chrztu. 
 Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha 
Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu 
Pięćdziesiątnicy. Sakramentu bierzmowania udziela się tylko raz. Wyciska on 
w duszy niezatarte duchowe znamię - pieczęć, która jest znakiem całkowitej przynależności do Chrystusa. „Przez 
sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i 
w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i 
uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285). 
Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski uświęcającej. Kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, 
wybierając sobie świadka bierzmowania (rodzice chrzestni). Sakramentu bierzmowania udziela zazwyczaj biskup poprzez 
znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem świętym. 

 
1. Kto może otrzymać sakrament bierzmowania? 
 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch 
Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba 
sobie w bojaźni Pańskiej. (Iz 11, 1-3) 
 

1. Jakie dary Ducha Świętego wymienia prorok Izajasz? 
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............................................................................................................................................................................................................................................. 

3. Jak oceniasz obecność owoców Ducha Świętego w swoim życiu (w skali 0-5)? 
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miłość       

radość       

pokój       

cierpliwość       

uprzejmość       

dobroć       

wierność       

łagodność       


