Szczęść Boże.
Drodzy Kandydaci do sakramentu bierzmowania.
Mija powoli pierwszy rok naszej formacji.
Bardzo Wam dziękuję, za piękne świadectwo troski o rozwój duchowy, mimo
tak trudnych doświadczeń pandemii.
Mając na uwadze obowiązujące obostrzenia i bezpieczeństwo sanitarne nas
wszystkich proponuję następujące rozwiązania:
1. Spotkanie podsumowujące pierwszy rok odbędzie się w kościele pw.
św. Alberta Chmielowskiego, w Zielonej Górze 5 czerwca 2021r. o godz.
12:00.
Na spotkanie przynosimy:
- indeksy;
- należy przypomnieć sobie i umieć na pamięć: 7 darów Ducha Świętego,
owoce Ducha Świętego, grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.

Przypominany sobie koniecznie dwie poniższe katechezy !!!!!

Z wyrazami szacunku i darem modlitwy:
ks. Krzysztof Hojzer

Temat: Sakrament bierzmowania.

Co to jest bierzmowanie?
BIERZMOWANIE jest SAKRAMENTEM, który jest dopełnieniem chrztu i w
którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na
życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia
KRZYŻMEM prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości
i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym,
odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego.
Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eucharystii nazywane są sakramentami
inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie tej chodzi o
podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne i jedyne w
swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem.
Co to jest bierzmowanie?
https://www.youtube.com/watch?v=cTsbuFEV65g&t=43s

Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu
ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje
na nas położona ręka. Wkraczamy na „boisko życia”. Dzięki Duchowi Świętemu
wiemy, co mamy robić. Słowa Jego posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy
Jego moc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy zdecydowani grać dla
Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać (Youcat, 203).

Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, w którym
Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego – Duch prawdy i miłości, Duch
odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie.
Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe
znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko
raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy
ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski
uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego
odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła
ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami:
„PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”. Zaniedbanie przyjęcia tego
sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas
Bóg.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się poprzez:





systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa,
coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie prasy i
książki katolickiej,
gorliwy udział w katechezie szkolnej,
udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do
bierzmowania.

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5,22)







MIŁOŚĆ jest podstawowym owocem Ducha św. Należy jednak pamiętać,
że miłość to nie tylko czułe słówka, zgadzanie się na wszystko, to również
wymagania, nawet zakazy, które często przyjmuje się z niechęcią. Miarą
prawdziwej miłości jest poświęcenie. Tylko przez bezinteresowne
poświęcenie dla dobra innych, możemy w pełni się realizować.
Prawdziwa miłość zaczyna się wtedy, kiedy niczego w zamian nie
oczekujemy.
RADOŚĆ jest tam, gdzie panuje miłość. Największa radość płynie z
poznania kochającego nas Boga. Jest wyrazem wdzięczności wobec Boga
za każdy dar, który od Niego otrzymujemy. Apostoł Piotr wzywa nas do
radowania się, nawet w trudnych doświadczeniach życiowych: Dlatego
radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu
różnorodnych doświadczeń(1 P 1.6)
POKÓJ jest dopełnieniem radości. Odczuwamy go w naszych sercach,
kiedy zamiera nasze własne ja a zaczyna żyć Jezus. Pokój mamy bez
względu na wydarzenia, które dzieją się wokół nas, mamy go zarówno
wtedy, gdy pracujemy, jak też gdy odpoczywamy. Święty Paweł zachęca:
O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój
Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli
w Chrystusie Jezusie (Flp 4, 6-7).













CIERPLIWOŚĆ jest owocem Ducha Świętego, który jest bardzo potrzebny
w relacjach z innymi ludźmi jak również w dążeniu do wyznaczonych nam
celów, które chcielibyśmy szybko osiągnąć. Jeśli nam to nie wychodzi, to
zdarza się, że gwałtownie reagujemy. Jednak gwałtowność sprzeciwia się
cierpliwości. Gwałtowność bazuje na uczuciach i nie myśli racjonalnie.
Cierpliwość to ufność Panu Bogu, że to, co nas spotyka, jest dobre dla
nas, choć na początku może się nam wydać niekorzystne i trudne do
przyjęcia.
UPRZEJMOŚĆ promieniuje miłością. Wynika ona z serca i jest widoczna w
całym naszym postępowaniu. To objaw zwykłego szacunku, który należy
się każdemu człowiekowi. To serdeczne i ciepłe przyjęcie, dobre słowo.
Kiedy będziemy mieli łaskę spotkania z drugim człowiekiem, bądźmy dla
siebie uprzejmi i serdeczni. Święty Paweł mówi: Nie zapominajcie też o
gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę
(Hbr 13, 2).
DOBROĆ to życzliwość wobec ludzi, dawanie im tego, czego im brakuje.
Może to być dobre ciepłe słowo, wsparcie w trudnych chwilach. W
czynieniu dobra bierzmy wzór z Boga, który jest dla nas największym
Dobrem. Święty Paweł powiedział: dopóki mamy okazję, czyńmy dobrze
wszystkim, zwłaszcza tym, którzy są nam bliscy (por. Ga 6, 10).
WIERNOŚĆ to owoc Ducha Świętego, który pozwala nam dotrzymywać
słowa i złożonej obietnicy Bogu i bliźnim. Łączy się ona z poczuciem
obowiązku i odpowiedzialnością. Wierność jest związana z miłością do
Boga i ludzi, miłością, która jest trwała i niezachwiana wobec wszelkich
trudów dnia codziennego. Synu, jeśli chcesz służyć
Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie… W zmiennych losach
utrapień bądź wytrzymały. Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi
miłych Bogu – w piecu utrapienia. Bądź mu wierny, a On zajmie się tobą
(Syr 2, 1-6).
ŁAGODNOŚĆ jest umiejętnością zachowania spokoju w cierpieniu, wobec
ludzi przykrychi dokuczliwych. Łagodność posiada coś z Bożego
spojrzenia na człowieka, pozwala nam dostrzec jego godność, wartości,
które są dla niego ważne, pozwala niejako wejrzeć w głąb duszy bliźniego
i właściwie go zrozumieć. Jezus mówił: Uczcie się ode Mnie, bo jestem
cichy i pokorny sercem (Mt 11, 29). Nieśmy ten dar tym, których Bóg
stawia na naszej drodze.
OPANOWANIE dotyczy zarówno myśli, mowy, jak i czynów. Nauczmy się
panowania nad naszymi myślami, nie rozpamiętujmy zadanych ran
naszemu sercu przez obmowy, niesłuszne posądzenie, nie złorzeczmy w
myślach i nie knujmy zemsty. Panujmy nad naszym językiem, aby nasze

słowa były prawdziwe, dobre i potrzebne. Opanowanie czynów przydaje
się nam podczas kontaktów z innymi, gdy słyszymy oskarżenia, obelgi na
nasz temat. Czasem trudno jest nam w rozmowie wysłuchać do końca
osoby, która działa nam na nerwy, opanować się, nie wybuchnąć w
emocjach. Potrzeba jednak rozmawiać, prowadzić prawdziwy dialog,
który jest dla nas sprawdzianem opanowania i szacunku dla odmienności
drugiej osoby.
Zadanie, by przypomnieć sobie również materiał z naszych spotkań ))

Temat drugi: Duch Święty.

Tajemnicza Osoba Boska
Kto to jest Duch Święty?
https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA&t=7s
Co najmniej połowa ludności świata wyznaje monoteizm, czyli wiarę w
jedynego Boga. Jednak tylko co trzeci człowiek na świecie — wierzy w Trójcę
Przenajświętszą: „Są trzy Osoby Boskie — Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty”.

Najbliższy człowiekowi wierzącemu wydaje się Jezus Chrystus, ponieważ Syn
Boży stał się człowiekiem i był do nas podobny we wszystkim, z wyjątkiem
grzechu.
Bogu Ojcu przypisujemy dzieło stworzenia świata, choć właściwie wszystko —
dzieła materialne i duchowe — zawdzięczamy jednemu Bogu istniejącemu i
działającemu w trzech Osobach Boskich.
Najbardziej tajemniczą jest trzecia Osoba Boska — Duch Święty.

Jak odkryć obecność Ducha Świętego?
Zesłanie Ducha Świętego: Dzieje Apostolskie 1–7
https://www.youtube.com/watch?v=ftwDvtCULXI
Wiara apostolska dotycząca Ducha Świętego została wyznana przez drugi sobór
powszechny w Konstantynopolu (381): Wierzymy w Ducha Świętego, Pana i
Ożywiciela, który od Ojca pochodzi.
Credo tradycji łacińskiej wyznaje, że Duch Święty „pochodzi od Ojca i Syna” —
jako od jednego Początku i jednego Tchnienia.

Św. Paweł poucza: Nikt... nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego:
„Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego,
który woła: „Abba, Ojcze!” (Ga 4,6).

Jaki wniosek się nasuwa?
Poznanie wiary chrześcijańskiej jest możliwe jedynie w Duchu Świętym. Aby
pozostać w jedności z Jezusem, potrzebne jest najpierw poruszenie przez Ducha
Świętego. On wzbudza i potęguje w nas wiarę.
Po wtóre — oprócz wiary — dziełem Ducha Świętego jest nasze nowe
narodzenie się z wody i Ducha Świętego na chrzcie świętym. Duch sprawia, że
stajemy się przybranymi dziećmi samego Boga.
Szczególne działanie Ducha Świętego wiąże się z sakramentem bierzmowanie.
Polega ono na umocnieniu chrześcijanina przez Ducha Prawdy i Miłości, abyśmy
wiarę swoją mężnie wyznawali, bronili jej w razie potrzeby — i według niej żyli.

Symbole Ducha Świętego
Woda — Symbolika wody dobrze oddaje działanie Ducha Świętego w
sakramencie chrztu. Duch Święty obmywa nas z win grzechu i sprawia nowe
narodzenie człowieka.
Namaszczenie — Symbolika namaszczenia olejem jest synonimem Ducha
Świętego w sakramencie bierzmowania. Namaszczenie krzyżmem świętym
podczas udzielania tego sakramentu nazywa się w Kościołach wschodnich
„chryzmacją”.
Chrystus (w języku hebrajskim „Mesjasz”) oznacza dosłownie „namaszczony”
Duchem Bożym. W Starym Testamencie „namaszczeni” Pana — to prorocy i
królowie Izraela. Jezus jest Namaszczonym (Chrystusem, Mesjaszem) Boga w
sposób zupełnie wyjątkowy, ponieważ człowieczeństwo Jezusa jest całkowicie
„namaszczone Duchem Świętym” .
Chrześcijanin winien, w sposób szczególny, naśladować Jezusa tak, aby coraz
doskonalej stawać się nowym człowiekiem w Chrystusie.
Ogień — Woda oznacza narodzenie i płodność życia udzielanego w Duchu
Świętym, ogień zaś symbolizuje energię dzieł Ducha Świętego. Ogień
przekształca wszystko, czego dotknie. Duch Święty zstąpił na apostołów postaci
języków ognia, aby ich zapalić ogniem miłości. Święty Paweł pisał: „Ducha nie
gaście” (1 Tes 5,19).

Hymn na Zesłanie Ducha Świętego
Kościół posługuje się tą modlitwą przy udzielaniu sakramentów świętych
(bierzmowanie, sakrament kapłaństwa i małżeństwa) . Jakimi imionami
nazywany jest Duch Święty i dlaczego? Co zawdzięczamy Duchowi Świętemu? O
co błagamy Ducha Świętego: a) w węzłowych chwilach życia?; b) codziennie?
Jaką łaską Duch Święty obdarza nas „siedemkroć”? Duch jest „tchnieniem
Dwóch”, czyli o kogo tu chodzi?
O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz,
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznamy był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

Modlitwa św. Augustyna do Ducha Świętego
O co błagamy Ducha Świętego? Co to jest to „święte”, o czym powinniśmy
myśleć, co czynić i kochać oraz czego mamy strzec, by go nigdy nie utracić?
Duchu Święty, Boże,
tchnij mnie swoim tchnieniem,
abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym czynił to, co jest święte.
Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty,
abym kochał to, co jest święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty,
abym strzegł tego, co jest święte.
Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił tego, co jest święte.
Amen.

Dary Ducha Świętego;







Dar Mądrości – by uznać, że Bóg jest miłością.
Dar Rozumu – by rozumieć prawdy wiary.
Dar Rady – by podejmować właściwe decyzje.
Dar Męstwa – by bronić wartości.
Dar Umiejętności – by dostrzegać Boga w świecie.
Dar Pobożności – by być ufnym.

Sześć jest grzechów przeciwko Duchowi Świętemu:






Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże,
Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże,
Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej,
Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień,



Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

Abp Ryś: Duch Św. jest jak rzeka, której trzeba się poddać | Łódź 2020
https://www.youtube.com/watch?v=P03a5EvNE8w

