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Informacja dla Zastępowego: 

Masz przed sobą prawie gotowy konspekt. Dlaczego „prawie”? Gotowy on będzie tylko wtedy, gdy 

się do niego dobrze przygotujesz. Musisz przejść przez to spotkanie samodzielnie i rozwiać wszystkie 

swoje wątpliwości (jeżeli takowe masz) poprzez wcześniejsze zgłębienie tematu, wyszukanie tych 

informacji, które Cię nurtują i które wydają Ci się potrzebne. Raz przeczytany konspekt nie jest 

gwarancją udanego spotkania. Pamiętaj, aby Pan Bóg mógł przez Ciebie działać, musi mieć jakieś 

podstawy, bazę w postaci Twojego przygotowania. 

Powodzenia KSM-owiczu! 

 

 

Bierzmowanie – sakrament dojrzałości chrześcijańskiej 

czas ok. 1,5 h 
 

Cele: 

 ukazanie wartości sakramentalnego życia 

 wyjaśnienie sensu otrzymywania Ducha Świętego podczas bierzmowania 

 przypomnienie i zrozumienie znaczenia obrzędów bierzmowania 

 

Materiały:  

 wydrukowane załączniki 

 arkusze papieru 

 pisaki, długopisy 

 
Modlitwa do Ducha Świętego 

 

Widzieć 
1. Sakramentalny styl życia – linia czasu 

Każdy uczestnik spotkania rysuje linię czasu z etapami życia. (noworodek, niemowlę, 

przedszkolak, uczeń SP, …→ Uwaga! Wymyśla tutaj troszkę swoją przyszłość- linia czasu ma 

kończyć się śmiercią, nie w wieku, w którym się znajduje.) W odpowiednich momentach 

dopisuje sakramenty, które wówczas otrzymał/ otrzymuje/ myśli, że otrzyma. (Przykładowa 

gotowa linia czasu: zał. 1.) Następnie uczestnicy prezentują swoją pracę. 

2. Dyskusja 

 Po co nam sakramenty? (dają różne łaski, uświęcają człowieka, budują relację 

z Bogiem, otwierają człowieka na Bożą działalność) 

 Czy łaski otrzymywane dzięki sakramentom są „krótkotrwałe” czy może przynoszą 

owoce także w dłuższej perspektywie? 

3. Wykres promienisty 

Zastępowy inicjuje burzę mózgów: Co my możemy zrobić, aby owoce sakramentów były 

jak najobfitsze? Jak dobrze się przygotować do sakramentów? Pomysły zapisujemy na 

arkuszu papieru. (np. modlitwa o światło Ducha Świętego, życie w stanie łaski uświęcającej 

itp.) 
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Oceniać 

  

1. Dyskusja 

Zastępowy zadaje uczestnikom luźne pytania w celu nakierowania ich na meritum spotkania: 

 Który z sakramentów jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej? 

(bierzmowanie) 

 Jak myślicie, dlaczego bierzmowanie jest tak nazywane? 

 Kto z Was już je przyjął? 

 Czy bierzmowanie zmieniło coś w Waszym życiu? (→ Chodzi nam tutaj 

o świadectwa. Jeśli na początku uczestnicy nie będą skorzy do dzielenia się własną 

historią, warto, aby zastępowy, dając innym przykład, jako pierwszy opowiedział 

o zmianach jakie wniosło w jego życie bierzmowanie.) 

2. Uzupełnianka 

Każdy z uczestników dostaje zał. 2 i stara się go samodzielnie uzupełnić. Następnie wszyscy 

wspólnie sprawdzamy odpowiedzi.  

3. Fragmenty Ewangelii  

Czytam fragmenty PŚ, w których Duch Święty zstępuje na Apostołów- zał. 3.  

Następnie chwila na przemyślenia uczestników związane z tymi fragmentami: 

 Dlaczego uczniowie zostali napełnienie Duchem Św.? (umocnienie, umiejętności) 

 Co mogą znaczyć słowa Jezusa: „Weźmijcie Ducha Św.”? 

 W jakim celu otrzymujemy powtórnie moc Ducha Świętego np. podczas sakramentu 

bierzmowania? Przecież dostaliśmy ją już podczas Chrztu. 

Ważne, aby wybrzmiał następujący wniosek: 

Po chrzcie rozpoczynamy nowe życie, podczas którego nasza wiara rozwija się. Po 

bierzmowaniu Duch Święty umacnia nas, byśmy mieli odwagę dzielić się darem wiary ze 

Światem i zdobywania ludzi dla Chrystusa, tak jak Apostołowie. W różnych momentach życia 

Duch Św. obdarza nas różnymi łaskami, zależnie od potrzeb. Na pewnym etapie życia 

zaczynamy osiągać dojrzałość w wierze.  Aby wspomóc nas na dalsze, bardziej samodzielne 

życia potrzebne nam będą łaski Ducha Św., które otrzymujemy w sakramencie bierzmowania. 

 

4. Obrzędy bierzmowania  
Wiele już wiemy na temat bierzmowania. Ale jak ono wygląda w praktyce? Zastępowy łączy 

uczestników w pary i każdej z nich rozdaje zał. 4. Zadaniem pary jest ułożenie 

w odpowiedniej kolejności etapów obrzędów bierzmowania. Kiedy wszystkie grupy ukończą 

pracę wspólnie ustalamy, jaka kolejność jest prawidłowa. Następnie wspólnie próbujemy 

odkryć znaczenie każdego z etapów → burza mózgów. Później zastępowy rozdaje każdej 

parze komentarze objaśniające poszczególne obrzędy, które należy dopasować do 

odpowiednich etapów. Na koniec pary konfrontują swoją pracę z poprawnymi odpowiedziami 

przeczytanymi przez zastępowego.  
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Działać 

1. Dekalog bierzmowanego 

Wspólnie spisujemy wskazówki, które mogą nam pomóc w pełnym wykorzystywaniu łask 

i darów, które otrzymaliśmy podczas bierzmowania. (np. regularne przyjmowanie Komunii 

Św., stały spowiednik, codzienna modlitwa do Ducha Św. itd.) 

2. Zadanie domowe 

Zastępowy rozdaje każdemu fragment artykułu z portalu Deon.pl o bierzmowaniu, który 

uczestnicy mają przeczytać w domu (zał. 5). 

 

Modlitwa na zakończenie 
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 Załącznik 1 
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Załącznik 2 

 

……………………, a także …………………… i …………………… należą do 

sakramentów wtajemniczenia …………………….  Bierzmowanie to sakrament 

dopełniający łaski ……………………, podczas którego zmazany zostaje nam 

…………………… …………………… oraz otrzymujemy Ducha Świętego.   

 

 

 

Uzupełnianka z poprawnymi odpowiedziami w razie wątpliwości dla zastępowego: 

Bierzmowanie, a także chrzest i Eucharystia należą do sakramentów wtajemniczenia 

chrześcijańskiego.  Bierzmowanie to sakrament dopełniający łaski chrztu, podczas którego zmazany 

zostaje nam grzech pierworodny oraz otrzymujemy Ducha Świętego.    
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Załącznik 3 

 

J 20, 19 -23 

 

19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były 

zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» 

20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 

21 A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 22 Po 

tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!
 
 23 Którym odpuścicie 

grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 

 

 

Dz 2, 1-6 

 

1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym 

miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały 

dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, 

i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić 

obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi 

ze wszystkich narodów pod słońcem. 6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, 

bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.  
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Załącznik 4 

Przed rozdaniem pociąć! 

ETAPY BIERZMOWANIA  ZNACZENIE 

Prośba rodziców o bierzmowanie 

Rodzice są zwalniani z obowiązku 

podtrzymywania wiary swoich dzieci; od 

momentu przyjęcia sakramentu bierzmowania to 

zobowiązanie przechodzi w pełni na kandydata. 

Prośba proboszcza o bierzmowanie 

Bierzmowanie nie jest prywatną sprawą 

kandydata. Jest ono ważne dla Kościoła, gdyż po 

sakramencie bierze się na siebie 

odpowiedzialność za tę Wspólnotę; po przyjęciu 

bierzmowania jesteśmy wezwani do odważnego 

głoszenia wiary. 

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
Podkreślenie wewnętrznego związku sakramentu 

chrztu z bierzmowaniem. 

Modlitwa biskupa o dary Ducha Świętego 

z wyciągniętymi rękami nad kandydatami 

Prośba skierowana do Boga o zesłanie Ducha 

Świętego o umocnienie bierzmowanych Swoimi 

Darami. 

Namaszczenie olejem Krzyżma na czole 

bierzmowanego. 

 

To upodobnienie bierzmowanego do Chrystusa, 

którego symbolizuje Krzyżmo święte (oliwa 

zmieszana z balsamem, poświęcona przez 

biskupa w Wielki Czwartek). Chrystusa, 

w którym człowieczeństwo złączone jest 

z Bóstwem. 

Nałożenie ręki biskupa na głowę 

bierzmowanego. 

 

Duch Święty udziela się jako niewymowny Dar. 

Symbolika Ojca kładącego rękę na głowie 

dziecka. Choć przyjmowany sakrament jest 

sakramentem dojrzałości, to dojrzałym we wierze 

jest tylko ten, kto chce zostać dzieckiem przed 

Bogiem. 
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Słowa: „Przyjmij znamię Ducha Świętego”. 

Podobieństwo bierzmowanego do Chrystusa jest 

niezniszczalne i nosi nazwę znamienia Pańskiego 

lub pieczęci, którego sprawcą jest Duch Święty. 

Chrześcijanin, czyli należący do Chrystusa i Jego 

Kościoła. 
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Załącznik 5 

Sakrament bierzmowania sprawia, że chrześcijanin pełniej uczestniczy w zbawczym 

posłannictwie Jezusa Chrystusa dzięki otrzymanej szczególnej łasce Ducha Świętego. Dostępuje też 

pełniejszego niż to miało miejsc w sakramencie chrztu udziału w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej 

misji Jezusa Chrystusa. Zostaje też powołany do składania świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa oraz 

do podejmowania odpowiedzialnych zadań Kościele i świecie. Dary, a wraz z nimi i zadania 

otrzymane w sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla własnego dobra, ale też 

dla dobra innych po to, by inni ludzie w nich mogli doświadczać miłości samego Boga, który jest 

źródłem wszelkiego dobra. 

Przyjmujący sakrament bierzmowania chrześcijanin musi być też świadomy i tego, że 

ukazujące powołanie chrześcijanina słowa Jezusa skierowane do uczniów: "Wy jesteście światłem 

świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod 

korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze 

światło przed ludźmi (Mt 5, 14-16) nie będą dla wszystkich oczywiste, a u wielu będą wywołać 

sprzeciw. 

Sakrament bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla siebie, lecz także dla dobra 

innych. Otrzymany Dar Ducha Świętego za pośrednictwem bierzmowanych winien przemieniać ludzi: 

powinien ich nawiedzać, aby mogli doświadczyć bliskości obdarowującego miłością i nadzieją Boga. 

Przekonanie to domaga się od chrześcijanina włączania swoich uzdolnień i umiejętności w służbę 

dobra wspólnoty, np. włączając się przygotowanie Mszy Świętej, w rozwiązywaniu problemów 

społecznych swojego otoczenia, przez troskę o osoby starsze, samotne czy potrzebujące pomocy. 

Drodzy bracia i siostry, pamiętajmy, że wszyscy otrzymaliśmy bierzmowanie! Pamiętajmy 

o tym przede wszystkim, aby dziękować Panu za ten dar, a także, by Go prosić, żeby nam pomógł żyć 

jako prawdziwi chrześcijanie, zawsze kroczyć z radością Ducha Świętego, który został nam dany.  


