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Aleksandra Laszewicz  

Temat: Czy w czasie bierzmowania Duch Święty zstępuje po raz drugi? 

a) Cel dydaktyczny: Odkrycie przez uczestników  jak działa Duch Święty w bierzmowaniu i jakie zsyła na 

nas dary. 

b) Cel wychowawczy: Zachęta do spostrzegania działania Ducha Świętego w sakramentach  i  zachęta  ży-

ciem Duchem Świętym  na co dzień. 

Pomoce: Pismo Święte, kartki papieru A4ok.20,10 długopisów  i  pisaków, duży arkusz papieru. 
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1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, modlitwy do Ducha Święte  (znaną Modlitwą lub wła-

snymi słowami). 

Ojcze ześlij na nas swojego Ducha i obdarz nas darami które pomogą  przeżyć ten czas spotkania.  

Wspomagaj nas w trudach chwilach i otwórz nasze serca, aby praca jaką wykonamy mogła owocować w 

nas prze całe życie. 

Animator wita obecnych i po wprowadzeniu przechodzi do tematu… 

 

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

Na początek, chciałabym zadać wam  pytanie jak  to jest jeżeli po bierzmowaniu ludzie odchodzą z ko-

ścioła, to może Duch Święty nie działa? 

A jeżeli podczas bierzmowania dostajemy dary: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, 

bojaźń  Boża - to czy od razu stajemy się mądrzy, odważni czy pobożni? Jak to z tym jest? Dzisiaj też 

postaramy się to wyjaśnić. 

 

Proszę teraz  abyście w grupach po 3 osoby, tak jak siedzicie, korzystając z kartek  A4, które  wam dam, 

spróbowali odpowiedzieć na pytania:  

• Kim jest Duch Święty? 

• Jak wyobrażacie sobie Ducha Świętego? 

• Czym dla Ciebie jest   bierzmowanie ? 

Odpowiedź możecie  wyrazić w dowolny sposób. 

Animator rozdaje kartki, dowolną ilość i daje czas na pracę w grupie ok.3 minuty .Po zakończeniu pracy 

zadaje pytania. Po zakończonej pracy zadaje pytania i każda grupa prezentuje swoją prace. 

 

-Kim zatem jest Duch Święty? (Duch Święty jest źródłem prawdy, jest częścią Boga-Trójcy Świętej ,Duch 

Święty jest Bogiem  żyjącym w  i pośród tych którzy wierzą) 

-Czym dla Ciebie jest bierzmowanie?( Bierzmowanie to sakrament, który ma świadczyć o świadomej 

postawie człowieka wierzącego. Jest to wejście w dorosłość religijną, moment, w którym nastolatek staje 

się dorosłym wierzącym. Zaczyna spoczywać na nim odpowiedzialność za swoje życie religijne, pogłę-

bianie i rozwój w wierze) 

-Jak wyobrażacie sobie Ducha Świętego? (Jako gołębice ,ogniste języki) 

 

Dziękuję za wszystkie wypowiedzi ,zatem zapiszmy teraz wszystkie nasze odpowiedzi na plaka-

cie.(Animator uzupełnia wypowiedzi  uczestników dodając ,,że Duch Święty daje nam owoce’’, 

,,Bierzmowanie otwiera nam drogę do dalszych sakramentów’’ ,  ,,Jakie działanie ma Duch Święty w 

sakramencie bierzmowania’’) Duch Święty jest prawdziwą osobą, która przyszła na świat, by mieszkać 

w autentycznych naśladowcach Jezusa Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba. Duch 

Święty nie jest jakimś nieokreślonym, ulotnym cieniem ani bezosobową mocą. On jest osobą pod każ-

dym względem równą Bogu Ojcu i Synowi Bożemu, trzecią osobą Trójcy Świętej. 

Zastanówmy się teraz jaką rolę pełni Duch Święty w historii kościoła, zbawienia ale też w  naszym życiu 

w sakramentach, a głównie w sakramencie bierzmowania? 
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II. Osądzić 

Zastanawialiście się kiedyś po co nam jest Duch Święty? Co dzięki  Niemu możemy czynić? 

Otóż dzięki Duchowi Świętemu  możemy rozmawiać o sprawach duchowych z Bożą  mocą 

(Dz1,8) „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jero-

zolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” 

Duch Święty pomaga nam w oddawaniu czci Bogu. 

(J4,23-24) „Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu 

cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest 

duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.” 

Zastanowimy się teraz jak Duch Święty działa w Piśmie Świętym, a konkretnie w Nowym Testamencie. 

 

 

A. Jak działa Duch Święty w Nowym Testamencie? 

 

Proszę o ponowne podzielenie się na grupy .Każda grupa otrzyma fragment z Pisma Świętego i postara 

się go omówić, a na końcu przedstawi wszystkim swoje spostrzeżeniami. (Animator podaje poniższe pe-

rykopy, aby uczestnicy zastanowili się, co robi Duch Święty w danym wydarzeniu) 

Po danym czasie na pracę w grupie animator mówi: Proszę zatem, abyście spróbować odpowiedzieć na 

pytanie: o jakim wydarzeniu mówi dany tekst oraz w jaki sposób jest w nim obecny Duch Święty?  

 

Przykładowe odpowiedzi:  

Duch Święty towarzyszy Jezusowi od samego początku Jego wcielenia. Anioł Gabriel, wyjaśniając Ma-

ryi, w jaki sposób stanie się Matką Mesjasza 

(Łk1,35) ,, Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię” 

Pismo Święte wyraźnie mówi, że Maryja: 

(Mt1,18)  „znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego” 

Anioł wyjaśnia też Józefowi: 

(Mt1,20) „nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co 

się w Niej poczęło”  
(J15,7-14) ,, Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie 

odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.  On zaś, gdy przyjdzie, 

przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.  O grzechu - bo nie wierzą we Mnie;  o 

sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie;  wreszcie o sądzie - bo władca tego 

świata został osądzony.  Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie może-

cie.  Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od 

siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.  On Mnie otoczy 

chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.’’ 

Jezus posiada Ducha od momentu swego poczęcia , jednak w chrzcie na nowo otrzymuje wylanie Ducha, 

namaszczenie Duchem Świętym, co potwierdza św. Piotr w przemówieniu w domu Korneliusza:  

(Dz10,38)  „Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu” 

 

B. Jak działa Duch Święty podczas chrztu świętego? 

 

Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego naro-

dzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci 

Bożych do którego są powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie wi-

doczna przy chrzcie dzieci. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodze-

niu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym. 

(Mt3,13-17),, Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od nie-

go.  Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz 

do mnie?»  Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 

sprawiedliwe5». Wtedy Mu ustąpił.  A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast  wyszedł z wody. 

A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego 

na Niego.  A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».” 

Chrzest Jezusa stał się niezwykle ważnym wydarzeniem w religii i tradycji chrześcijańskiej. Właśnie 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=246#P5
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dzięki tamtej sytuacji Jezus ujawnił się jako Syn Boży, a ludzie poznali prawdę o Jego osobie. Od tej 

pory nic już nie było ukryte, bowiem świadków wydarzenia było wielu.  

-Co robi z nami  chrzest,co się dzięki niemu dzieje?(Dzięki niemu zostaje odpuszczony nam grzech pier-

worodny i możemy przyjmować inne sakramenty) 

C. Ustanowienie sakramentu bierzmowania. 

 

(Dz 8,14-17) ,, Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, 

wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świę-

tego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy 

więc wkładali  na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” 

-Dzięki czemu ludzie z Samarii otrzymali Ducha Świętego?(Dzięki modlitwie Piotra i Jana) 

-Czy waszym zdaniem warto modlić się za innych, jeśli tak to dlaczego?(Warto, ponieważ możemy w ten 

sposób pomóc im umocnić wiarę) 

(Dz10, 44-48) ,,Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali 

nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha 

Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy 

odezwał się Piotr ,,Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak 

my?’’ I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa’’ 

-Jak myślicie jaki to sakrament?(Bierzmowania) 

-Jakie zachowanie sprawiło, że Duch Święty spoczął na poganinach? (Słuchali Piotra ,który mówił o Je-

zusie Chrystusie) 
-Co stało się po zstąpieniu Ducha Świętego?(Zebrani na których zstąpił zaczęli mówić językami i wielbić 

Boga) 

Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątni-

cy Ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni na modlitwie w wieczerniku. 

 -Sakrament bierzmowania czym jest?(Jeśli zabraknie pomysłów animator dopowiada) 

-udoskonala łaskę chrztu 

-głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym 

-ściślej jednoczy nas z Chrystusem 

-pomnaża w nas dary Ducha Świętego 

-udoskonala naszą więź  z Kościołem 

-umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem 

 

 Zobowiązania wynikające z sakramentu bierzmowania: 

Sakrament bierzmowania uzdalnia chrześcijanina do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za własne życie. 

Ten kto przyjął sakrament bierzmowania przyjmuje na siebie pełnie praw i obowiązków chrześcijańskich. 

- Kto może przyjąć ten sakrament? 

 -ten kto przyjął sakrament chrztu; 

 -osoba dojrzała i odpowiedzialna za swoją wiarę ; 

 -pełni świadoma podejmowanej decyzji 

 - Kto może być szafarzem bierzmowania? 

 Szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup lub w wyjątkowych sytuacjach kapłan upoważniony 

przez biskupa. 

 

D. Duch Święty w sakramentach  

 

Chciałabym teraz aby jedna osoba przeczytała pewien fragment Biblii 

(J20 , 19-23),,Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym      

zatrzymacie , są im zatrzymane’’ 

-Co mogą robić apostołowie dzięki Duchowi Świętemu?(Mogą odpuszczać oraz zatrzymywać grzechy 

ludziom) 

-Jak myślicie jaki może to być sakrament święty?(Sakrament pokuty) 

-Dlaczego Bóg odpuszcza nam grzechy?(My jesteśmy Jego dziećmi, chce dla nas wszystkich zbawienia) 
Nietrudno dostrzec akcent kapłański w słowach samego Jezusa, który własną śmierć postrzegał jako ofia-

rę. 

Mało tego, stał się Szafarzem ofiary z własnego ciała! Na wzór kapłanów starotestamentowych Jezus był 

Rabinem nauczającym Prawa, o którym  mówił: 
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(Mt 5,17-20) „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale 

wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, 

ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z 

tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie 

niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo po-

wiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, 

nie wejdziecie do królestwa niebieskiego..” 

Stał się Przewodnikiem ludu w modlitwie oraz Nauczycielem Bożych przykazań. 

-Co przyszedł zrobić Jezus?(Przyszedł wypełnić prawo) 

-Co się stanie z tym kto zniesie nawet najmniejsze przykazanie?(Będzie najmniejszy w Królestwie Bożym) 

-Kiedy nie będzie można wejść do Królestwa Bożego?(Kiedy sprawiedliwość nie będzie większa niż 

uczonych w Piśmie i faryzeuszów) 

III. Działać 

Mam teraz pytanie, jakie znacie owoce Ducha Świętego? Czym one są i jak działają? 

Owoce Ducha Świętego Czy jest obecny w  naszym  życiu? 

 Miłość Czy czuje pragnienie uszczęśliwiania 

 innych? 

Radość Czy czuje szczęście z życia z Bogiem? 

Pokój Czy ufam innym i  mogę czuć się  

spokojna/y? 

Cierpliwość Czy mam cierpliwość do siebie i innych ? 

Życzliwość Czy jestem uprzejma/y? 

Dobroć Czy jeśli jest to potrzebne pomagam  innym? 

Wierność Czy inni mogą mi zaufać?Jęśli tak to czy im 

 to pokazuje? 

Łagodność Czy jestem wyrozumiała/y i nie ulegam  

przeszkodom oraz trudnościom? 

Opanowanie Czy jestem w stanie być opanowana/ym w  

każdej sytuacji? 

 

Jeśli będziemy starali się żyć z Duchem Świętym nasze życie na pewno będzie o wiele lepsze. 

Wydając owoce Ducha Świętego, stajemy się wiarygodnymi dziećmi Bożymi i wnosimy w życie co-

dzienne wiele światła, stając się prawdziwą światłością tego świata, a tym samym zdecydowanie wpły-

wamy na stosunki, relacje, jakie w tym świecie panują. Wydawajmy więc dobre owoce, otwierając się 

stale na Ducha Świętego, aby ludzie, widząc naszą postawę, mogli pójść śladami Jezusa, który nas pro-

wadzi. 

3. Hasło spotkania 

Przyjdź Duchu Święty napełnij serca swych wiernych. 

4. Piosenka spotkania 

Swojego Ducha Panie wylej na nas dziś 

5. Zadanie apostolskie 

Przez tydzień codziennie rano pomodlę się do Ducha Świętego 

6. Modlitwa na zakończenie 

Animator może skorzystać z modlitwy którą modlił się św. Jan Paweł II 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, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87_(chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo)
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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. 
 

 

 


