
                                                            Katecheza 36 

Temat: Przygotowanie do Bierzmowania. Mały Katechizm. Cz. 5. 

Katechizm dla Bierzmowanych str. 102 

1. Przepisz do zeszytu 7 darów Ducha  Świętego. 

2. Ułóż własnymi słowami modlitwę do Ducha Świętego prosząc o te siedem darów 

dla siebie.  

3. Przeczytaj niżej zamieszczoną historię z życia św. Jana Pawła II.  

Jan Paweł II zachęcał młodych do modlitwy zawsze i wszędzie. Dzielił się z nimi 

świadectwem, ile ona sama uczyniła w jego życiu. W pewnym momencie zdradził, że 

jest jedna szczególna modlitwa, którą rozpoczyna swój każdy dzień i robi tak od 

dziecka. Ta modlitwa czyniła w jego życiu cuda. 

Młody Karol Wojtyła w wieku 9 lat stracił matkę. Po jej śmierci został ministrantem. Jak 

sam wspominał nie był najgorliwszy w tej służbie. Gdy jego ojciec spostrzegł to 

powiedział do syna: "Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dosyć do 

Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego". Po tych słowach pokazał 

małemu Karolowi pewną modlitwę: 

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości  

do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, 

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze 

znajdował, 

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie  

oderwać, 

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. 

Amen. 

 Pewnego dnia Jan Paweł II powiedział do młodzieży: Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, 

której nauczył mnie mój Ojciec – i pozostańcie jej wierni.  



Zachęcam do tego, aby  teraz przed ważnymi wydarzeniami w Waszym życiu jakim jest 

egzamin, Sakrament Bierzmowania i wybór nowej szkoły często modlić się tą 

modlitwą.  

Ja ją odmawiam codziennie.  

S.K.  

 


