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Wokó³ Sakramentów
- Bierzmowanie
Sakramenty bierzmowania, chrztu
i Eucharystii nazywane s¹
sakramentami inicjacji, albo
wtajemniczenia chrzeœcijañskiego.
W nazwie tej chodzi o podkreœlenie,
¿e za ich poœrednictwem dokonuje siê
niepowtarzalne i jedyne w swoim
rodzaju przejœcie cz³owieka do nowego
i definitywnego ¿ycia z Bogiem.
Nazywaj¹c bierzmowanie
sakramentem dojrza³oœci Koœció³ pragnie zaznaczyæ, ¿e przyjmuj¹cy go chrzeœcijanin
zostaje umocniony Bo¿¹ moc¹ w swym pragnieniu czynienia w œwiecie dobra.
Chrzeœcijanie wierz¹ w otrzymanie w tym sakramencie szczególnej mocy Ducha
Œwiêtego, który zachêca i uzdalnia do œwiadczenia o Chrystusie w Koœciele i w ¿yciu
publicznym. Znaczenie tego sakramentu mo¿na przyrównaæ do wydarzeñ zwi¹zanych
z zes³aniem Ducha Œwiêtego w dniu Piêædziesi¹tnicy. Ju¿ przed tym wydarzeniem
u c z n i o w i e J ez u s a b y l i za c z ¹t k i e m Ko œ c i o ³ a , ws p ó l n o t ¹ w i e r z ¹ c ¹
w zmartwychwsta³ego Jezusa Chrystusa. Dopiero jednak wydarzenie zes³ania na nich
Ducha Œwiêtego spowodowa³o, ¿e wspólnota ta sta³a siê dla œwiata widzialnym
znakiem udzielonego œwiatu daru zbawienia (Dz 2, 1—47), w nastêpstwie czego
Aposto³owie nape³nieni Jego moc¹ odwa¿nie zaczêli g³osiæ ówczesnemu œwiatu
dobr¹ nowinê o zbawieniu.
Podobnie rzecz ma siê w ¿yciu poszczególnego chrzeœcijanina. Otrzymane na chrzcie
nowe ¿ycie sw¹ pe³n¹ moc osi¹ga w bierzmowaniu ("bierzmowanie" znaczy
"umocnienie"). Sakrament ten staje siê dla chrzeœcijanina znakiem, ¿e Duch Œwiêty,
którego Jezus przyobieca³ swym uczniom (J 16, 7 - 13), pragnie go ogarn¹æ i poruszyæ.
Niekiedy te¿ okreœlamy bierzmowanie mianem "pieczêci". Pieczêtujemy
i doskonalimy to, co zapocz¹tkowane zosta³o na chrzcie: wspólnotê z Chrystusem
i Jego Koœcio³em i zaanga¿owanie w s³u¿bê dla dobra ludzi w duchu Jezusa.

* * *
PrzyjdŸ, Duchu Œwiêty!
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 1,1-8).
Pocz¹tek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bo¿ym. Jak jest napisane u proroka
Izajasza: «Oto Ja posy³am wys³añca mego przed Tob¹; on przygotuje drogê Twoj¹. G³os
wo³aj¹cego na pustyni: Przygotujcie drogê Panu, prostujcie œcie¿ki dla Niego». Wyst¹pi³
Jan Chrzciciel na pustyni i g³osi³ chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ci¹gnê³a
do niego ca³a judzka kraina oraz wszyscy mieszkañcy Jerozolimy i przyjmowali od niego
chrzest w rzece Jordanie, wyznaj¹c przy tym swe grzechy. Jan nosi³ odzienie z sierœci
wielb³¹dziej i pas skórzany oko³o bioder, a ¿ywi³ siê szarañcz¹ i miodem leœnym. I tak g³osi³:
«Idzie za mn¹ mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby siê schyliæ i rozwi¹zaæ
rzemyk u Jego sanda³ów. Ja chrzci³em was wod¹, On zaœ chrzciæ was bêdzie Duchem
Œwiêtym».
* * * * * * * * * * * *
WIARA W OBIETNICÊ
Dzisiaj zapalamy ju¿ drug¹ œwiecê adwentow¹, która symbolizuje
wiarê patriarchów w dar ziemi obiecanej. Przypomnijmy, ¿e by³a to
wiara w to, co sam Bóg przygotowuje dla swojego ludu. Wiara
w zapowiedzi, na spe³nienie których trzeba by³o naprawdê d³ugo
czekaæ. To by³o oczekiwanie na spe³nienie obietnic, które mog³y czasem
wydawaæ siê po prostu niewyobra¿alne, nie do uwierzenia... a jednak
one siê spe³ni³y. Po wielu latach bowiem Naród Wybrany doszed³
do ziemi obiecanej.
Czy my jeszcze czekamy na spe³nienie siê obietnic Boga wobec nas –
albo chocia¿ wiemy, jakie one s¹? Czy nie jesteœmy zmêczeni ju¿ tym oczekiwaniem?
Chrystus, mówi¹c o ¿yciu duchowym, czêsto odwo³ywa³ siê do analogii z ¿yciem roœlin
czy z wewnêtrznymi stanami i prze¿yciami cz³owieka. Id¹c za tymi analogiami, zapytajmy:
czy nie jesteœmy ju¿ zmêczeni tym czekaniem, t¹ wiar¹? Skoro chrzeœcijanin bywa
zmêczony fizycznie, psychicznie, czy mo¿e byæ równie¿ zmêczony duchowo?
Jezus przewidzia³ takie stany zniechêcenia i zmêczenia. Mówi³ np. o pannach, które nie
czuwa³y i by³y przez to nierozs¹dne (w t³umaczeniu ks. Jakuba Wujka: g³upie). Mówi³ o
zarz¹dcach winnicy, którzy nie chcieli przyjœcia samego w³aœciciela (por. Mk 12,1-9). Taka
obojêtnoœæ i zw¹tpienie wzmacniane s¹ wp³ywem tego œwiata, który podpowiada,
¿e cz³owiek nic od Boga nie mo¿e otrzymaæ, ¿e Bóg nic nie daje i coraz mniej mo¿na
od Niego oczekiwaæ. Nie dajmy siê opleœæ takiemu myœleniu. Oczekujmy wiele od Boga.
Oczekujmy Jego samego.

* * * * * * * * * * * *
"Mogê uczyniæ ze swojego ¿ycia coœ zwyk³ego i prostego,
jak flet z trzciny, któr¹ Bóg wype³nia muzyk¹."
(R. Tagore)

* * * * * * * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• w sobotê, 13 grudnia – œw. £ucja, dziewica i mêczennica z czasów cesarza Dioklecjana, patronka
niewidomych i chorych na oczy.

Pos³aniec œw. Brunona

str. 3

Po co nam dary Ducha Œwiêtego?
O ile w sakramencie chrztu Duch Œwiêty przychodzi do cz³owieka jako Bo¿e ¿ycie,
to w sakramencie bierzmowania zstêpuje jako Energia Bo¿a. Energia ta udziela mu darów
niezbêdnych do tego, by mieæ w sobie doœæ si³ do zmagania siê ze z³em oraz prowadzenia ¿ycia
godnego cz³owieka wierz¹cego w kochaj¹cego go Boga. W Koœciele przyj¹³ siê zwyczaj udzielania
tego sakramentu m³odym wierz¹cym dla podkreœlenia, i¿ Chrystus obecny w ¿yciu cz³owieka
przychodzi mu ze szczególna pomoc¹ w prze³omowych momentach jego ¿ycia. Bez w¹tpienia takim
momentem jest wchodzenie w doros³oœæ. Udzielan¹ pomoc¹ s¹ dary Ducha Œwiêtego
dla umocnienia jego wiary i trwania w jednoœci z Chrystusem i Jego Koœcio³em.
Udzielanie sakramentu bierzmowania poprzedza wyznanie wiary podobnie jak to mia³o miejsce
przed chrztem. W przypadku gdy chrzczone by³o ma³e
dziecko, wyznanie wiary przed przyjêciem sakramentu
bierzmowania jest jego osobistym aktem, którym
sankcjonuje wiarê wyznan¹ w jego imieniu przez
rodziców i rodziców chrzestnych. To, co sprawia
bierzmowanie, widoczne jest w znakach czynionych
przez biskupa (czy kap³ana) przy jego udzielaniu.
Najpierw wyci¹ga on rêce nad wszystkimi kandydatami
do bierzmowania i wypowiada s³owa modlitwy
prosz¹cej o przyjœcie Ducha Œwiêtego. Po czym k³adzie na
ka¿dym z kandydatów z osobna d³oñ - gest
b³ogos³awieñstwa, ³¹cznoœci i przyjêcia do s³u¿by - i zwraca siê do ka¿dego z nich po imieniu:
"N., przyjmij znamiê daru Ducha Œwiêtego". Równoczeœnie namaszcza jego czo³o krzy¿mem kreœl¹c
na nim znak krzy¿a. Duch Jezusa Chrystusa - "Pomazañca" - daje bierzmowanemu odwagê
i pobudza go do czynienia w ¿yciu tego, co czyni³ w swoim ¿yciu Jezus Chrystus: ca³kowicie ¿yæ dla
Boga i z Jego polecenia istnieæ dla innych. O tej tajemnicy chrzeœcijañskiego ¿ycia tak pisa³ œwiêty
Pawe³ w Liœcie do Rzymian: "Wy jednak nie ¿yjecie wed³ug cia³a, lecz wed³ug Ducha, jeœli tylko Duch
Bo¿y w was mieszka. Je¿eli zaœ kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie nale¿y" (Rz 8,9-10).
Sakrament bierzmowania sprawia, ¿e chrzeœcijanin pe³niej uczestniczy w zbawczym
pos³annictwie Jezusa Chrystusa dziêki otrzymanej szczególnej ³asce Ducha Œwiêtego. Zostaje te¿
powo³any do sk³adania œwiadectwa wiary w Jezusa Chrystusa oraz do podejmowania
odpowiedzialnych zadañ Koœciele i œwiecie.
Sakrament bierzmowania chrzeœcijanin otrzymuje nie tylko dla siebie, lecz tak¿e dla dobra innych.
Otrzymany Dar Ducha Œwiêtego za poœrednictwem bierzmowanych winien przemieniaæ ludzi:
powinien ich nawiedzaæ, aby mogli doœwiadczyæ bliskoœci obdarowuj¹cego mi³oœci¹ i nadziej¹ Boga.
Przekonanie to domaga siê od chrzeœcijanina w³¹czania swoich uzdolnieñ i umiejêtnoœci w s³u¿bê
dobra wspólnoty, np. w³¹czaj¹c siê przygotowanie Mszy Œwiêtej, w rozwi¹zywaniu problemów
spo³ecznych swojego otoczenia, przez troskê o osoby starsze, samotne czy potrzebuj¹ce pomocy.
Takich mo¿liwoœci dostarcza te¿ pracy z m³odzie¿¹, czy te¿ w³¹czanie siê w ¿ycie i dzia³alnoœæ
spo³ecznoœci parafialnej. Bierzmowany nie powinien stawiaæ pytania: "Co za to otrzymam?",
lecz "Komu jestem potrzebny?" "W jakich obszarach ¿ycia spo³ecznego mog¹ przydaæ siê moje
zdolnoœci?" Czy znajdujê w sobie doœæ si³ do zmagania siê ze z³em oraz prowadzenia ¿ycia godnego
cz³owieka wierz¹cego w kochaj¹cego go Boga? Czy czujê siê zwi¹zany z Jezusem Chrystusem i Jego
Koœcio³em? Które z wydarzeñ ostatnich miesiêcy i tygodni mojego ¿ycia œwiadcz¹ o prawdziwoœci
moich wysi³ków potwierdzaj¹cych te wiêzi? Czy o nich dzisiaj pamiêtam? Dlaczego chrzeœcijanin
nie mo¿e odrzucaæ ani zatrzymywaæ tylko dla siebie otrzymanego w sakramentach chrztu
i bierzmowania daru ¿ycia z Bogiem?
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dziœ, w drug¹ niedzielê Adwentu, obchodzimy Dzieñ Solidarnoœci z Koœcio³em na Wschodzie. W ramach
osobistego przygotowania siê do spotkania ze Zbawicielem w œwiêta Bo¿ego Narodzenia i w dniu Jego
powtórnego przyjœcia na ziemiê starajmy siê wspieraæ modlitw¹ i ofiar¹ materialn¹ naszych braci w wierze
¿yj¹cych na Wschodzie.
2. Jutro przypada uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Msze Œwiête w naszym
00
00
koœciele o godz. 7 i 18 Zachêcamy do sk³adania przyrzeczeñ abstynenckich i wstêpowania w szeregi
Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka.
3. W sobotê przypada 33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pamiêtajmy o modlitwie
w intencji jego ofiar i naszej Ojczyzny.
4. W ramach przygotowania do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia rekolekcje adwentowe w naszej parafii w dniach
14-17 grudnia. Zapraszamy parafian do licznego udzia³u w tych æwiczeniach duchownych.
5. Œwiece Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom mo¿na kupiæ po Mszach œw. przy wyjœciu z koœcio³a.
Jak zwykle liczymy na Wasze zrozumienie i hojnoœæ.
00
6. Dziœ - 7 grudnia – po Mszy œw. o godz. 15 w sali konferencyjnej przy kancelarii parafialnej – spotkanie
informacyjne na temat Equipes Notre-Dame (Wspólnota skupiaj¹ca ma³¿eñstwa). Zapraszamy ma³¿eñstwa
pragn¹ce zapoznaæ siê z t¹ duchowoœci¹.
Wasz Proboszcz

Zapraszamy do Grup Parafialnych
• Odnowa w Duchu Œwiêtym (w poniedzia³ki po Mszy œw. o godz.1800)
• Oaza (m³odzie¿y w pi¹tki po Mszy œw. o godz.1800, dzieci I i II czwartek miesi¹ca godz. 1630)
• Zespó³ Soli Deo (próba w pi¹tki godz.2000)
• Schola dzieciêca (próba w soboty godz.900)
• chór parafialny (próba w œrody po Mszy œw. o godz. 1800)
• Ministranci (zbiórka w soboty godz. 1000)
• Ró¿aniec rodziców za dzieci (w pierwszy dzieñ ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700)
• Wspólnota Intronizacji NSPJ (adoracja w ka¿d¹ niedzielê po Mszy œw. o godz. 700)
• Parafialny zespó³ Caritas (w pierwszy wtorek miesi¹ca o godzinie 1600)
• Ko³a ¯ywego Ró¿añca
• Ruch rodzin Nazaretañskich (W ka¿dy wtorek od godz. 1700 adoracja prowadzona przez RRN.
Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 1800.
Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 1700 na zapleczu.)
• Ruch modlitewny Adoremus (adoracja w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê m-ca po Mszy œw. o godz. 1800)
• Parafialna œwietlica „Bonifacy” (spotkania w pi¹tki o godz. 1600)

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800
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