
Katecheza 31 

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

1. Odmów modlitwę do Ducha Świętego. Proś o Jego pomoc na czas egzaminów  

i o dobre przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania.  

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. 

2. Otwórz Katechizm Bierzmowanych na str. 120  i przeczytaj sobie dialog 

zatytułowany „Przedstawienie kandydatów”. Jest to dialog między Księdzem 

Biskupem i ks. Proboszczem lub ks. Krzysztofem. Zauważ, że Biskup pyta o to 

czy jesteś przygotowany do Bierzmowania. Przeczytaj co odpowiada Ksiądz. Po 

pytaniu do Księdza, Biskup zwróci się z pytaniem do Ciebie: „Droga młodzieży 

…” przeczytaj uważnie odpowiedź: „ Pragniemy …” i tych słów naucz się na 

pamięć. Będziesz je wypowiadać głośno w kościele przed przyjęciem 

Sakramentu Bierzmowania. Zastanów się też, czy te słowa wyrażają pragnienia 

Twojego serca. Czy wypowiesz je szczerze i prawdziwie?  Jeśli tak, to znaczy, że 

jesteś gotowy/a na przyjęcie Daru Ducha Świętego.  

 

3. I PIĄTEK MIESIĄCA  

 



 SPOWIEDŹ GODZ. 18.45 –  ostatnia spowiedź pierwszo – piątkowa była dwa 

miesiące temu. W czasie epidemii nie popełniliśmy grzechu ciężkiego – 

opuszczając Mszę Św., co nie znaczy, że nie popełniliśmy innych grzechów. Kto 

z Was zatęsknił za Panem Jezusem w Komunii Świętej i czuje, że powinien się 

wyspowiadać to zapraszam w piątek przed Mszą Świętą. Kto czuje, że wytrzyma 

do 22 czerwca – może przystąpić do Komunii już w piątek. 

Przed spowiedzią pomyśl jak czas epidemii wpłynął na Twoją relację z Jezusem? 

Czy Twoja wiara i zaufanie do Niego się umocniło w tym czasie, czy zwątpiłeś 

jeszcze bardziej? 

Czy czując zagrożeni chorobą, zmagając się z nowym stylem nauki znalazłeś czas 

na modlitwę? Czy całkiem sobie ją odpuściłeś? 

Jak było w Niedzielę? Oglądałeś transmisję Mszy Świętych? Czy nie? 

Czy w tym czasie zamknięcia w domu poprawiłeś swoje relacje z rodzicami? 

Czy  nerwowo nie wytrzymywałeś? 

Czy wykorzystałeś wolny czas na rozwijanie talentów, na pomoc innym? 

Czy marnowałeś okazję do dobrego? 

Co było najtrudniejsze dla Ciebie w tym ostatnim czasie? 

Czy chcesz się poprawić? Nawrócić? 

Te pytania niech Wam pomogą przygotować się do dobrej spowiedzi.  

 MSZA ŚWIĘTA GODZ. 19.00 

Od początku epidemii wypełniamy zalecenie ks. Biskupa i przyjmujemy 

Komunię na rękę. Proszę, abyście pooglądali filmik o tym, jak należy to robić i 

jakie to ma znaczenie. Możesz zacząć od 2 minuty.  

https://www.youtube.com/watch?v=AkxsKesRr3Y 

 Weź na Mszę Kartę Sprawności Duchowej.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AkxsKesRr3Y

