Obrzędy Bierzmowania
Przedstawienie kandydatów
Po odczytaniu Ewangelii kandydaci pozostają w postawie
stojącej. Ksiądz proboszcz przedstawia ich księdzu biskupowi prosząc o udzielenie im sakramentu bierzmowania.
Ks. Proboszcz:
Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii ....................................................................
Ks. Biskup:
Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?
Ks. Proboszcz:
Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do
sakramentu pokuty.
Ks. Biskup:
Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie.
Kandydaci:
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił
nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania
według jej zasad.
Wszyscy: Amen.
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Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Ks. Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się
szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?
Kandydaci: Wyrzekam się.
Ks. Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi?
Kandydaci: Wierzę.
Ks. Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy,
umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych
i zasiada po prawicy Ojca?
Kandydaci: Wierzę.
Ks. Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie
bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień
Pięćdziesiątnicy?
Kandydaci: Wierzę.
Ks. Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny,
obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Kandydaci: Wierzę.
Ks. Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła,
której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie,
Panu naszym.
Wszyscy: Amen.
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LITURGIA SAKRAMENTU
Włożenie rąk
Ks. Biskup:
Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na przybrane dzieci swoje,
odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch
Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.
Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.
Ks. Biskup:
Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha
Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha
Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu,
ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności,
napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
Wszyscy: Amen.

Namaszczenie krzyżmem
Ks. Biskup zwilża palec prawej ręki krzyżmem i kreśli
znak krzyża na czole kandydata mówiąc:
N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany: Amen.
Ks. Biskup: Pokój z Tobą.
Bierzmowany: I z duchem twoim.
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Pieśni do Ducha Świętego
1. O Stworzycielu Duchu przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
2. Pocieszycielem jesteś zwan,
i Najwyższego Boga dar
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy swej.
5. Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym,
Miniemy zło, co kusi nas.
6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen:
4

1. Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień!
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień!
2. O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie!
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
3. Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!
4. Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane!
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5. Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

1. Przybądź, Stwórco, Duchu Boży,
Nawiedź wiernych Twych umysły;
Niech Twa hojność łask przymnoży
Sercom, które z rąk Twych wyszły.
2. Tyś jest Pocieszyciel boski,
Dar niebieski, pokrzepienie,
Źródło życia, żar miłości
I duchowe namaszczenie.
3. Tyś jest w darach siedmioraki,
Palcem ojcowskiej prawicy;
Uczysz mowy wielorakiej
Wedle Ojca obietnicy.
4. Nieć w umysłach światło Twoje,
W sercach rozlej miłość czystą;
Słabe naszych ciał ostoje
Pokrzep mocą wiekuistą.
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5. Wroga od nas pędź daleko,
Przyśpiesz dar pokoju Twego;
Pod Twą wodzą i opieką,
Niech unikniem wszego złego.
6. Niech przez Ciebie Ojca znamy,
Poznajemy Syna Jego,
Niech też zawsze wyznawamy
Ciebie, Ducha Im wspólnego.
7. Chwała Ojcu i Synowi,
Który z martwych żywy wstaje,
I Świętemu też Duchowi
Niech na wieki nie ustaje. Amen.

1. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę,
O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
Radością napełnij mnie.
2. Przyjdź jako Mądrość do dzieci,
Przyjdź jako ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości,
Weź wszystko, co moje jest.
3. Przyjdź jako źródło pustyni,
Z mocą swą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia
Dotknie, uleczy mnie już.
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1. Zjednoczeni w Duchu,
Zjednoczeni w Nim, (2x)
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
Aby świat cały ujrzał miłość w nas.
2. Wraz z innymi pójdziemy,
Podaj mi swoją dłoń, (2x)
Wszystkim głosić będziemy
Tę radosną dla nas wieść,
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.
3. Chcemy razem pracować,
Chcemy złączyć swój trud, (2x)
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,
Aby strzec ludzką duszę, aby strzec dumę swą,
Żeby człowiek zachował godność swą.
4. Niechaj chwała brzmi Ojcu,
Który stworzył ten świat. (2x)
Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest.
I Duchowi też chwała, który jednoczy nas.
I Duchowi też, który łączy nas!
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