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BIERZMOWANIE 

PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

W TOMASZOWIE LUBELSKIM 

 

PROCEJSA WEJŚCIA 

Śpiewa się pieśń.  

POWITANIE PRZEZ KS. PROBOSZCZA I RODZICÓW 

Czcigodny księże Biskupie! Drogi nasz Pasterzu! 

Chrystus wybrał Ciebie do pełnienia szczególnej misji w Kościele: strzeżenia depozytu 

wiary i jej przekazywania. Obecność Księdza Biskupa w naszej parafii jeszcze wyraźniej 

wskazuje i przypomina nam prawdę, że na fundamencie Apostołów, których Ty jesteś następcą, 

zbudowana jest nasza wiara. Serdecznie witamy Cię Ekscelencjo w naszej wspólnocie.  

Jako rodzice zebranej tutaj młodzieży prosimy Cię Księże Biskupie o udzielenie 

Sakramentu Bierzmowania naszym dzieciom. Przed laty w czasie chrztu świętego naszych 

dzieci przyjęliśmy na siebie obowiązek wychowania ich w wierze. Wspierani przez kapłanów 

i nauczycieli, dokładaliśmy starań, aby jak najlepiej przygotować ich na przyjęcie sakramentu 

dojrzałości chrześcijańskiej. Dziś pragniemy, aby dzięki posłudze Waszej Ekscelencji, Duch 

Święty zstąpił na tych młodych ludzi, aby stali się dojrzałymi świadkami Chrystusa i nabrali 

odwagi do mężnego wyznawania wiary. 

OBRZĘDY WSTĘPNE 

KOLEKTA 

Wszechmogący Boże, spraw niech zajasnieje nad nami blask Twojej chwały, * a 

Chrystus, Światłość ze Światłości, niech umocni darem Ducha Świętego serca 

odrodzonych dzieki Twojej łasce. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 

Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez 

wszystkie wieki wieków. 
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LITURGIA SŁOWA 

PIERWSZE CZYTANIE Wj 20 1-17 

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na 

tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im 

też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I 

wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 

tak jak im Duch pozwalał mówić. 

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod 

słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy 

słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. 

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, 

nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język 

ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 

Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą 

blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i 

Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 

Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30) 

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 

Błogosław, duszo moja, Pana, * 

Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! 

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, * 

ziemia jest pełna Twoich stworzeń. 

Refren. 

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją * 

i w proch się obracają. 

Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, * 

i odnawiasz oblicze ziemi. 

Refren. 
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Niech chwała Pana trwa na wieki, * 

niech Pan się raduje z dzieł swoich. 

Niech miła Mu będzie pieśń moja, * 

będę radował się w Panu. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych 

i zapal w nich ogień swojej miłości. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

EWANGELIA 

DIALOG KS. BISKUPA Z KS. PROBOSZCZEM I KANDYDATAMI 

Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie 

sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży. 

Biskup: Czy młodzież ta wie jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy 

przygotowała się należycie do jego przyjęcia? 

Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, 

uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej 

modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. 

Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, 

jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? 

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do 

mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.  

Wszyscy: Amen. 

HOMILIA 

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH 

Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc: 
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Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw 

i zwodniczych obietnic? 

Kandydaci: Wyrzekam się. 

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i 

ziemi? 

Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, 

narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z 

martwych i zasiada po prawicy Ojca? 

Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj 

otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w 

dzień Pięćdziesiątnicy? 

Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, 

odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest 

naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.  

Wszyscy: Amen. 

LITURGIA SAKRAMENTU 

WŁOŻENIE RĄK 

Biskup stoi zwrócony do ludu, wzywa wszystkich do cichej modlitwy w bardzo treściwych 

słowach, zawierających to wszystko, co najbardziej istotne w tym sakramencie i złożywszy 

ręce mówi: 

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. 

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. 
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Następnie biskup wyciąga ręce nad kandydatami i podsumowuje ciche modlitwy wiernych: 

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.  

Wszyscy: Amen. 

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM 

Według ustalonego porządku bierzmowani i świadkowie ustawiają się wzdłuż kościoła. Ks. 

Biskup udziela bierzmowanym namaszczenia olejem Krzyżma św. Świadek bierzmowania 

kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata. 

Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata 

mówiąc: 

N., PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Bierzmowany: Amen  

Biskup: Pokój z tobą.  

Bierzmowany: I z duchem twoim. 

W czasie namaszczenia panuje cisza. Nie śpiewa się żadnych pieśni. 

Po namaszczeniu bierzmowani wracają na swoje miejsca. 

MODLITWA POWSZECHNA 

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 

PROCESJA Z DARAMI 

Podczas procesji z darami odczytywany jest komentarz. 

Obdarowani tak wielkim darem – napełnieni Duchem Świętym, pragniemy złożyć na ołtarzu 

nasze dary : 

Chleb i wino – które za chwilę, mocą Ducha Świętego, staną się dla nas Ciałem i Krwią 

Chrystusa. 

Podczas przygotowania darów pomyślmy o swoich radościach, sukcesach, zaangażowaniu, 

pracy, szkole, o naszych bliskich ale także o swojej słabości, grzeszności, swoich troskach, 
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cierpieniach, smutku – i oddajmy to wszystko Bogu, prosząc, by tak jak chleb i wino zostaną 

przemienione w Ciało i Krew Chrystusa, tak również uświęcone zostało całe nasze życie. 

Śpiewa się pieśń. 

MODLITWA NAD DARAMI 

Panie nasz Boże † spraw aby zgodnie z obietnica Twojego Syna, Duch Święty dał 

nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii, * i doprowadził nas do całej 

prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

PREFACJA, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA 

W Modlitwach eucharystycznych 1 – 3 dodaje się specjalną modlitwę wstawienniczą za 

bierzmowanych. 

KOMUNIA ŚWIĘTA 

MODLITWA PO KOMUNII 

Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, † zachowaj 

łaskę, którą go obdarzyłeś, * aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a 

Pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego 

wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Śpiewa się pieśń. 

POŚWIĘCENIE KRZYŻY I ROZDANIE PISM ŚWIĘTYCH 

PROŚBA 

Święty Jan Paweł II powiedział: „Przez bierzmowanie ochrzczeni jeszcze doskonałej wiążą się 

z Kościołem i otrzymują dary Ducha Świętego, by odważnie publicznie wyznawać wiarę w 

Chrystusa, w Jego śmierć i zmartwychwstanie i nigdy nie wstydzić się krzyża”. 

W tym uroczystym dla nas dniu, każdy z nas otrzymał Krzyż - znak Chrystusowej męki, śmierci 

i odkupienia. Prosimy Cię Drogi Ojcze o ich poświęcenie, aby przypominały nam o 

nieskończonej miłości Chrystusa i zobowiązaniach płynących z przyjęcia sakramentu 

bierzmowania. 

Pragniemy także Księże Biskupie z Twoich rąk otrzymać Pismo Święte, aby zgodnie ze 

Słowem Boga kształtować własne życie. 
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MODLITWA 

Biskup: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. 

Wszyscy:  Żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupił. 

Biskup:  Módlmy się. Panie Boże nasz, Twój Syn umiłowany umarł na krzyżu, 

aby wszystkich ludzi zbawić. Prosimy Cię, pobłogosław te krzyże, Wzmocnij 

naszą wiarę, abyśmy mieli wiekuiste uczestnictwo w owocach śmierci i 

zmartwychwstania Twojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą 

i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 

PODZIĘKOWANIA 

Księże Biskupie! 

Wiele razy przypominano nam, że przystępując do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej 

w nowy sposób łączymy się z Bogiem i wspólnotą Kościoła poprzez przyjęcie znamienia Ducha 

Świętego. Nasze bierzmowanie stało się możliwe dzięki twojej, księże Biskupie, posłudze. 

Dlatego pragniemy wyrazić wdzięczność nas wszystkich za Twoją obecność wśród nas. 

Dziękujemy, że zechciałeś być narzędziem w ręku Boga. A ponieważ wiemy, że spoczywa na 

Tobie szczególna odpowiedzialność za Kościół, który wspólnie tworzymy, pragniemy 

zapewnić, że naszą wdzięczność przede wszystkim chcemy wyrazić poprzez naszą modlitwę i 

postawę godną chrześcijanina. Niech dobry Bóg wspiera księdza Biskupa w posłudze 

pasterskiej. 

Gorące podziękowania chcemy również wyrazić naszym rodzicom, opiekunom i 

chrzestnym. Dziękujemy za przykład wiary i miłości oraz troskę o nasz wszechstronny rozwój. 

Postaramy się naszym dobrym życiem odwdzięczać za to wszystko co dla nas robicie. 

Wyrażamy wdzięczność za opiekę i spotkania formacyjne, dziękujemy kapłanom i 

katechetom, którzy pomagali nam przygotować się do sakramentu bierzmowania przez posługę 

sakramentalną i katechezę. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszej formacji i 

przygotowania dzisiejszej uroczystości. Te podziękowania składamy na ręce naszego Księdza 

Proboszcza Jerzego Sopla. Niech Chrystus – Król Wszechświata obdarza Was swoim 

błogosławieństwem oraz łaskami. 
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Dziękujemy wreszcie wszystkim zgromadzonym na tej uroczystości, za modlitwę w naszej 

intencji. Prosimy, nie ustawajcie w modlitwie za nas, abyśmy wytrwali w dobrych 

postanowieniach i byli godnymi świadkami wiary. 

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA 

Śpiewa się pieśń. 

 


