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Konspekt spotkania dla bierzmowanych: 

BIERZMOWANIE…  i co dalej? 

Cel spotkania: 

 Ukazanie bierzmowanym, że aby łaska sakramentu bierzmowania mogła w nich 

działać potrzebna jest stała otwartość na Ducha  Świętego. 

 Odkrycie prawdy o tym, że każdy chrześcijanin (tu: bierzmowany) jest powołany do 

bycia świadkiem Chrystusa we własnym środowisku życia. 

 Uświadomienie, że bierzmowanie jest umocnieniem do bycia uczniami Jezusa 

głoszącymi Jego Imię we współczesnym świecie. 

 Zaproponowanie sposobów realizacji polecenia Jezusa Chrystusa wynikającego 

z Mt 28, 16 – 20. 

Sytuacja egzystencjalna: 

Ukazanie człowieka jako tego, który jest w drodze – łac. homo viator. Zaproszenie do 

wyruszenia w drogę – drogę z Jezusem  

Można tutaj użyć, np.: filmu z You Tube dodając odpowiedni komentarz: 

o https://www.youtube.com/watch?v=Bs1it4syJko 

(zdjęcia z pieszej pielgrzymki + piosenka: „Kiedy wreszcie wyruszysz w drogę”;) 

Wskazanie, że wyruszenie w drogę jest zadaniem dla bierzmowanych. Mówi o tym św. Jan 

Paweł II: 

o https://www.youtube.com/watch?v=-ztuDN3baUg&spfreload=10 

(Jan Paweł II, „Czeka Was droga” - do  ludzi młodych, Castelgandolfo dnia 

12.08.1979 r) 

[zwłaszcza minuty: 6.41 – 8.19] 

Analiza tekstu biblijnego: 

Mt 28, 16 – 20 

o „Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody” (…) Nauczać to znaczy zebrać 

ludzi, wygłosić wykład i zrobić egzamin, a czynić uczniów oznacza zupełnie coś 

innego. Zwłaszcza w czasach Jezusa to powiedzenie miało określone 

znaczenie: zróbcie to samo, co Ja zrobiłem. Być uczniem oznacza przebywać 

w towarzystwie nauczyciela, dzielić Jego sposób życia, naśladować go, iść za 

nim całym swoim życiem, a nie tylko spotkać się z nim dwa razy w tygodniu, 

żeby wysłuchać wykładu. 

(ks. Franciszek Blachnicki, Idąc, czyńcie uczniami, Kraków 2008, s. 53) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bs1it4syJko
https://www.youtube.com/watch?v=-ztuDN3baUg&spfreload=10
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o Tymi, których dzisiaj posyła Jezus są wszyscy chrześcijanie. On do każdego 

z nas mówi: „Idź na cały świat!”. Codziennie obracamy się w jakimś świecie: 

„moim”, „twoim”, „naszym”. Czy potrafimy być w nim ŚWIADKAMI Jezusa? 

Próba zastosowania w życiu: 

o Bp. Grzegorz Ryś na jednej z konferencji w Krakowie powiedział, że: 

„Bierzmowanie – to namaszczenie dziecka na wojnę, to namaszczanie 

zapaśników…” (18.04.2015 r) 

o „JESTEŚ NAMASZCZONY – JESTEŚ UZBROJONY!” 

o Potrzebujemy odpowiedniego sprzętu, aby wyruszyć w tę drogę, … podjąć 

walkę i nie uciec z pola bitwy…  

(prezentacja multimedialna: „Wzrastanie w wierze…”, 

autor: K. Szczęsna – zob.) 

Podsumowanie: 

o Można rozdać bierzmowanym słowa Pana Jezusa skierowane osobiście do nich  

(w formie: ruloników, listów w kopercie itp…), np.: 

 

 

 

 

 

 

 

o Można zakończyć także słowami Benedykta XVI (szukaj: Homilia Benedykta XVI na 
Mszy św. kończącej XXIII ŚDM, Sydney, 20 lipca 2008) zamieszczonymi w  YOUCAT 
– Bierzmowanie. 
(prezentacja multimedialna – zob.) 
 
 

s. Agnieszka Szczęsna SNMPN 
 
 

„ ……………..……….,  

(imię z bierzmowania) 

JA JESTEM z Tobą przez wszystkie 

dni, aż do skończenia świata.” 

Jezus 

 


