
Przydatne teksty do 
bierzmowania     

   
 

 Plan uroczystości Bierzmowania  

  Komentarz na wejście:  

W dzisiejszą listopadową niedzielę, gromadzi nas w kościele uroczystość przyjęcia 
sakramentu bierzmowania, przez młodzież naszej parafii. Sakrament bierzmowania jest 
sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Dojrzałość chrześcijańska wiąże się nierozerwalnie 
z odpowiedzialnością za wiarę, pogłębianie jej, świadczenie, a jeśli trzeba obroną. Prośmy 
więc Ducha Świętego, aby udzielił zgromadzonej tu młodzieży darów mądrości, rozumu, 
rady, męstwa, pobożności, umiejętności, bojaźni Bożej, które będą pomocą w dorosłym życiu 
chrześcijańskim. A we wszystkich zgromadzonych tu dorosłych niech Duch Święty odnowi 
łaskę sakramentu bierzmowania.  

1. procesja wejścia  

                               śpiew: np. Duch Pański napełnił okrąg ziemi -  schola  

2. Pozdrowienie Biskupa  

3. Powitanie przez Proboszcza  

4. Powitanie przez młodzież      

                              

powitanie biskupa przez młodzież  

 1. Księże  Arcybiskupie !  

Wiemy, że Kościół jest tam gdzie gromadzą się wierni w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa.  
Szczególną rolę w Kościele mają Biskupi, będący następcami Apostołów. Cieszymy się więc 
bardzo z Twojej wśród nas obecności, bo Ciebie powołał Bóg, byśmy mogli otrzymać 
umocnienie Darami Ducha świętego.  

   

 2.  W  imieniu zgromadzonej tu młodzieży, serdecznie Księdza Biskupa witamy w naszej 
wspólnocie parafialnej i prosimy o udzielenie nam Sakramentu Bierzmowania, abyśmy w 
pełni mogli uczestniczyć w życiu Kościoła.  

   

   

5. Akt pokutny  ( P. Organistka )  

6. CZYTANIE – ……………………….  



7. Psalm – ………………………………..  

8. Alleluja - schola  

9. Ewangelia  

10. Komentarz po ewangelii:  

 W imieniu Kościoła ks. Proboszcz poprosi za chwilę ks. Biskupa o udzielenie zgromadzonej tu 
młodzieży sakramentu bierzmowania.  

 11. Dialog Biskupa i Proboszcza oraz bierzmowanych  

                Biskup:  Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich 
łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?  

                Młodzież.:  PRAGNIEMY,  ABY  DUCH  ŚWIĘTY,  KTÓREGO  OTRZYMAMY, 
UMOCNIŁ  NAS  DO  MĘŻNEGO  WYZNAWANIA  WIARY  I  DO  POSTĘPOWANIA  
WEDŁUG  JEJ  ZASAD.  AMEN.  

12. Homilia  

Po homilii komentarz:  

Kandydaci do bierzmowania odnowią teraz przyrzeczenia złożone na Chrzcie 
świętym. Wyrzekają się Szatana i wyznają swoją wiarę w Boga.  

   

13. Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych                           

14. Włożenie rąk  

Komentarz:  

Rozpoczyna się najważniejszy moment w liturgii sakramentu bierzmowania. Ks. 
Biskup wraz z kapłanami wyciągnie ręce nad kandydatami i w modlitwie będzie 
prosił Boga o zstąpienie na nich Ducha Świętego.  

 
15. Przed samym bierzmowaniem  

Komentarz:  

Według ustalonego porządku bierzmowani i świadkowie podchodzą teraz przed 
ołtarz. Ks. Biskup udzieli sakramentu bierzmowania przez namaszczenie olejem 
Krzyżma św. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na prawym ramieniu 
kandydata.  

   

W trakcie bierzmowania śpiewy np.:  

         Pokój Wam - schola  



         Litania NMP – p. organista  

         Przyjdę do was - schola  

 16. Modlitwa wiernych   

Modlitwa wiernych  

 1.  Módlmy się za święty Kościół Boży, aby zgromadzony przez Ducha świętego, wzrastał i 
rozwijał się w jednej wierze i miłości aż do przyjścia Chrystusa.  

 2.  Módlmy się za nasze rodziny, aby nieustannie poddając się ożywczemu działaniu Ducha 
św. były wspólnotami wiary i wzajemnej miłości.  

 3. Módlmy się za wszystkich, którzy tracą wiarę i przez grzechy odchodzą od Boga, aby 
doświadczyli Bożej miłości i powrócili do Niego.  

 4. Módlmy się za młodzież, aby wzorując się na swoich świętych patronach ocaliła w swoim 
życiu wiarę i dobro.  

 5.  Módlmy się za wszystkich, którzy dziś przyjęli Sakrament Bierzmowania, abyśmy  
rozwijali, posiane w nas ziarno darów Ducha świętego.  

 6.  Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na Świętej Uczcie Eucharystycznej,  
abyśmy mocą duchowego pokarmu zawsze byli świadkami obecności Boga w świecie.  

 17. Procesja z darami  

Komentarz:  

Przedstawiciele Bierzmowanych niosą w procesji ofiarnej chleb i wino, które Duch 
Święty przemieni w Ciało i Krew Chrystusa. Niosą też chleb, świece, miód i 
owoce.   

             

dary ofiarne  

-         chleb          

-         patena        

-         wino           

-         woda          

-         puszka       

-         ……….  

   

                               śpiew:  ………………………  



   

18. Komunia święta:  

                               śpiew:  ………………………..  

19. Dziękczynienie  

Komentarz:  

Bóg w Trójcy jedyny obdarowuje człowieka wieloma darami i łaskami. W 
dzisiejszym dniu szczególnie ubogacił wszystkich Bierzmowanych. Wraz z nimi 
dziękujmy dobremu Bogu śpiewając:  

   

- śpiew : Święty, Święty - schola  

20. Modlitwa po komunii   

21. Komentarz:  

Dziś sakrament Bierzmowania otrzymało XXX osoby.  

Obecnie delegacja młodzieży staje przed ołtarzem trzymając w rękach Biblię. W 
imieniu wszystkich przemówią wyrażą swoją wdzięczność Bogu i księdzu 
Biskupowi:  

   

podziękowanie biskupowi – młodzież 1:    

Przed chwilą przyjęliśmy sakrament bierzmowania. Duch święty zstąpił na nas, tak jak kiedyś 
na Apostołów. Nigdy o tym nie zapomnimy! Przyrzekamy wyznawać wiarę naszą odważnie w 
domu, w szkole, na ulicy i na wakacjach. Będziemy świadczyć o naszej wierze przez regularne 
uczęszczanie na katechizacje opartą o Pismo św. Obiecujemy często spotykać się z 
Chrystusem w Komunii św. i Sakramencie Pokuty. Miłością bliźniego i dobrymi uczynkami 
będziemy okazywać wierność Chrystusowi i Kościołowi. Niech nam Duch św. pomoże, byśmy 
byli podobni do światła niegasnącego.  

   

               

podziękowanie biskupowi – młodzież 2:  

 Księże Biskupie !  

Wiele razy przypominano nam, że przystępujemy do sakramentu 
dojrzałości chrześcijańskiej, że w nowy sposób łączymy się z 
Bogiem i wspólnotą Kościoła, że dostępujemy zaszczytu bycia mieszkaniem Ducha świętego.  

Wszystko to stało się możliwe dzięki twojej, księże Biskupie posłudze. Dlatego pragnę 



wyrazić wdzięczność nas wszystkich za Twoją obecność wśród nas.  Dziękujemy, że zechciałeś 
być narzędziem w ręku Boga. A ponieważ wiemy, że spoczywa na Tobie szczególna 
odpowiedzialność za Kościół, który wspólnie stanowimy -  najlepiej wyrazimy naszą 
wdzięczność przez modlitwę i postawę godną chrześcijanina.  

    

 22. Podziękowanie rodziców:  

   

Komentarz:  

O przyjętym przez was sakramencie Ducha świętego będą w przyszłości zaświadczać wasi 
rodzice i świadkowie bierzmowania. Zobowiązali się oni śpieszyć wam radą i pomocą w 
realizowaniu zasad chrześcijańskich. W tej chwili jeden z rodziców pragnie was o tym 
zapewnić:  

   

   

Podziękowanie rodziców:    

 My rodzice i świadkowie składający swoje ręce na ramiona bierzmowanych, bierzemy na 
siebie odpowiedzialność za to, by łaski i dary, które na bierzmowanych dziś spłynęły nie były 
w nich martwe. Najskuteczniejszą pielęgnacją i czuwaniem nad ich rozwojem będzie  
z naszej strony przykład prowadzenia chrześcijańskiego życia. Pragniemy w 
naszych rodzinach, w pracy, w naszych rozrywkach, smutkach i niedolach kierować się żywą 
wiarą. Pragniemy pielęgnować ducha wiary świętej, aby niewiara nie 
zagłuszała Boga w sercach naszych i młodego pokolenia. Niech Chrystus za wstawiennictwem 
Najświętszej Matki, Królowej Mościsk, wzmocni nas, by Rok Wiary który przeżywamy, był 
czasem żywej wiary.  

   

   

                            

   

Komentarz na zakończenie:  

Dobiega końca uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania. Bogu i 
ludziom niech będą dzięki. Na koniec przyjmijmy Boże błogosławieństwo z rąk 
księdza biskupa, prosząc, by Bóg pomagał nam w wiernym wypełnianiu zadań 
wynikających z przyjęcia sakramentu dojrzałości. Świadomi ważności darów 
Ducha Świętego, postarajmy się wprowadzić je w życie, aby wydały 
błogosławione owoce.  

   



                                     

   

21. Błogosławieństwo  

22. Śpiew na zakończenie: – p. organistka  

   

   

   

Inne teksty:  

 

   

Powitanie – młodzież 

   

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Arcybiskupie!  

   

Dzisiejsza uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania zgromadziła w naszym 
kościele młodzież trzecich klas gimnazjalnych. Stajemy przed Bogiem w obecności 
naszych rodziców, chrzestnych, rodzin, duchowieństwa aby prosić Ekscelencję o 
udzielenie nam sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Pragniemy aby dary Ducha 
Świętego które otrzymamy owocowały w naszym dojrzałym życiu religijnym. 
Widzimy, że dzisiaj, kiedy niszczone są  podstawowe normy życia religijnego i 
moralnego człowiek musi być silny wewnętrznie, aby nie poddać się temu złu. Musi 
wykorzystać dary Ducha Świętego, aby móc przeciwstawiać się  i dawać dobre 
świadectwo. Dlatego w imieniu zgromadzonej tu młodzieży, proszę Księdza Biskupa o 
udzielenie nam sakramentu bierzmowania.  

   

 

Komentarz na przyniesienie darów 

   

Do ołtarza zbliża się procesja z darami:  

Młodzież przynosi  

zeszyt – znak rocznej pracy katechetycznej przygotowującej do przyjęcia sakramentu 



bierzmowania i  

krzyż – który przed chwilą poświęcony stał się pamiątką przyjętego sakramentu i znakiem 
naszej dojrzałej wiary.  

chleb i wino – które przemienione w Ciało i Krew Chrystusa staną się pokarmem dającym 
siły do dawania świadectwa wyznawanej wierze, niosą także  

przyrzeczenia powstrzymania się od alkoholu i nikotyny – jako chęć życia bez nałogów  

   

Rodzice i świadkowie niosą  

ornat, alby, komże – jako dar ołtarza, zakupione zostały z ofiar składanych przez młodzież i 
będą służyły do celów liturgicznych w naszej parafii  

świecę – symbol światła Chrystusa, które rozjaśnić ma mroki trudnego życia  

i kwiaty – symbol wdzięczności za otrzymane łaski w czasie dzisiejszej uroczystości.  

   

   

 

   

Podziękowanie rodziców 

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Arcybiskupie .  

   

Reprezentujemy rodziców młodzieży, która przed chwilą otrzymała sakrament 
bierzmowania, a tym samym weszła w dorosłe życie chrześcijańskie. Cieszy nas fakt, iż chcą 
żyć według nauki Chrystusa, bo przecież pochodzą z rodzin katolickich. Jest to również ważny 
dla nas moment, bo przecież to my kilkanaście lat temu przynieśliśmy ich do kościoła, aby 
otrzymali chrzest święty włączający we wspólnotę osób wierzących. Potem byliśmy z nimi, 
wpajając im podstawowe prawdy wiary, ciesząc się z ich dorastania, z przyjęcia Komunii 
świętej, z każdej ich radości i smucąc się każdym niepowodzeniem. Dzisiaj stajemy przed 
Bogiem w naszej parafialnej świątyni, w obecności kościoła na czele z Waszą Ekscelencją, 
ciesząc się, że nasze dzieci wchodzą w dorosłe życie chrześcijańskie, umocnione darami 
Ducha świętego. Niech Bóg strzeże je przed niebezpieczeństwami, pomaga w zdobywaniu 
wiedzy, a Boże błogosławieństwo umocni łaski przyjętego sakramentu. Dlatego też, 
serdecznie dziękujemy za udzielenie tego sakramentu, za modlitwy w naszej intencji, za 
słowo Boże, które nas wszystkich pokrzepia i umacnia w wierze, za błogosławieństwo dla 
całej naszej parafii. 

                                                                                                                          Bóg zapłać. 

     



 

 Powitanie - rodzina  

   

  Czcigodny Księże Arcybiskupie!  

   

Witamy Cię w naszej parafii …………………………………………... Twoje odwiedziny są dla nas 
wielkim świętem i wielkim przeżyciem. Zostawiliśmy swoje domy, by zgromadzić się w 
świątyni, czekając na twoje błogosławieństwo. Nasze życie - to życie prostych, zwykłych 
ludzi. Nie piszą 0 nas w gazetach, nie zdobywamy wielkiego rozgłosu, ale jednocześnie 
staramy się żyć tak, by nie splamić imienia prawego chrześcijanina. Wychowujemy swoje 
dzieci w wierze praojców naszych i mamy pewność, że nikt im tej wiary nie wydrze z ich serc. 
Choć wiemy że przyszły czasy bardzo niebezpieczne i trudne dla wychowania, a także i 
kształcenia młodego pokolenia. Pojawia się dużo zagrożeń w samej filozofii życia. 
Dostrzegamy pewne siły, które chcą świadomie zdeprawować naszą młodzież. A 
jednocześnie młodzi ludzie sami coraz bardziej chcą swą wolność zamienić na życie bez 
przykazań, bez zasad, często na dewizie" wszystko mi wolno, mogę robić co chcę". 
Odczuwamy, że będzie nam coraz trudniej kształcić nasze dzieci. Ale chcemy tworzyć żywą 
cząstkę Owczarni Chrystusowej, odpowiedzialną za naukę religii w naszych szkołach, 
odpowiedzialną też za poczęte życie ludzkie. Pragniemy, by Chrystus zajmował godne 
miejsce w każdej naszej rodzinie. Czcigodny Księże Biskupie! Prosimy Cię módl się za naszą 
parafię i błogosław rodzinom naszym, by kwitło w nich szczęście i mieszkał Bóg.  

 
   

 

   

Dz 1, 1-8 

   

Czytanie z Dziejów Apostolskich  

 Jezus po swojej męce dał swoim Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im 
przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku 
nakazał im nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił:  

    „Słyszeliście o niej ode Mnie, Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie 
ochrzczeni Duchem Świętym”.  Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie 
przywrócisz królestwo Izraela?”  Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i 
chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą,  ale gdy Duch Święty zstąpi na was, 
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w 
Samarii, i aż po krańce ziemi”.  

   



Oto słowo Boże.  

   

 

Psalm responsoryjny:  

   

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.  

   

 Pan jest moim pasterzem,  

 niczego mi nie braknie,  

 Pozwala mi leżeć  

 na zielonych pastwiskach.  

   

Refren:  Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.  

 Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć  

 orzeźwia moją duszę.  

 Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach,  

 przez wzgląd na swoją chwałę.  

   

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.  

 Chociaż bym przechodził przez ciemną dolinę,  

 zła się nie ulęknę bo Ty jesteś ze mną.  

 Kij twój i laska pasterska,  

 są moją pociechą.  

   

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.  

 Stół dla mnie zastawiasz  

 na oczach mych wrogów.  

 Namaszczasz mi głowę olejkiem  



 a kielich mój pełny po brzegi.  

   

lub:  

   

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię  

          Błogosław, duszo moja, Pana, *                                             

          Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki 

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie  *  

ziemia jest pełna Twoich stworzeń.  

   

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię  

   

            Wszystko to czeka na Ciebie, *  
 
byś dał im pokarm we właściwym czasie.  

             
            Gdy im dajesz, zbierają, *  
             
            gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.  

   

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię  

   
Stwarzasz je napełniając swym Duchem *                                                                        

            i odnawiasz oblicze ziemi.  
 
Niech chwała Pana trwa na wieki, *  
  
 niech Pan się raduje z dzieł swoich.  

   

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię  

   

Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana, *  

grać mojemu Bogu, póki życia starczy.  

            Niech miła Mu będzie pieśń moja, *  



będę radował się w Panu.  

   

   

 

   

 Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.  

   

Bracia:  

Postępujcie według Ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego 
dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie 
czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w 
niewoli Prawa. Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość 
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, 
ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie 0d Ducha, do 
Ducha się też stosujmy.  

                                                           Oto słowo Boże  

   

 

Modlitwa wiernych 

   

1.       Módlmy się za kościół Święty - wspólnotę wierzących w Boga, aby jego członkowie zawsze 
dawali świadectwo wiary i świętego życia. Ciebie prosimy...  

   

   

2.       Módlmy się za Ojca Świętego Jana Pawła II, za księży biskupów, a szczególnie obecnego wśród 
nas biskupa N, za kapłanów tutaj obecnych, aby ich życiu i pracy duszpasterskiej towarzyszyła 
obecność Ducha Świętego. Ciebie prosimy...  

   

   

3.       Módlmy się za bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darami Ducha Świętego, aby 
ugruntowani w wierze i miłości swoim życiem świadczyli o Bogu. Ciebie prosimy...  

   

   



4.       Módlmy się za rodziców i świadków bierzmowania, aby słowem i przykładem pociągali młodzież 
do naśladowania Chrystusa. Ciebie prosimy...  

   

   

5.       Módlmy się za prześladowanych i cierpiących z powodu wyznawania wiary, aby byli silni w 
znoszeniu wszelkich  przeciwności, a Duch Święty by umacniał ich cierpliwość i męstwo. Ciebie 
prosimy...  

   

   

6.        Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości, abyśmy byli żywym 
kościołem Chrystusa a Duch Święty by odnowił w nas łaskę bierzmowania. Ciebie prosimy..  

   

 lub  

1.  za święty  Kościół Boży, aby zgromadzony przez Ducha świętego, wzrastał i rozwijał się 
w jednej wierze i miłości aż do przyjścia Chrystusa – Ciebie prosimy   

   

2.  za nasze rodziny, aby nieustannie poddając się ożywczemu działaniu Ducha św. były 
wspólnotami wiary i wzajemnej miłości – Ciebie prosimy   

   

3. za wszystkich, którzy tracą wiarę i przez grzechy odchodzą od Boga, aby doświadczyli 
Bożej miłości i powrócili do Niego – Ciebie prosimy   

   

4. za młodzież naszej parafii, aby wzorując się na swoich świętych patronach ocaliła w swoim 
życiu wiarę i dobro – Ciebie prosimy   

   

 5.  za wszystkich, którzy dziś przyjęli Sakrament Bierzmowania, aby rozwijali posiane w 
sobie ziarno darów Ducha świętego – Ciebie prosimy     

   

6.  za nas wszystkich zgromadzonych na Świętej Uczcie Eucharystycznej, abyśmy mocą  
duchowego pokarmu zawsze byli świadkami obecności Boga w świecie – Ciebie prosimy   

   

   



 

   

Komentarz przed poświęceniem krzyży 

   

Nastąpi teraz poświęcenie krzyży – pamiątek sakramentu bierzmowania. Niech ten krzyż 
zawieszony w naszym pokoju, przypomina nam postanowienia podjęte przy sakramencie 
związane z umacnianiem i pogłębianiem wiary a zwłaszcza postępowaniem według jej zasad.  

   

   

 

   

Komentarz przed udzieleniem sakramentu bierzmowania 

   

Jesteśmy przygotowani do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Za kilka chwil 
ksiądz biskup udzieli nam oczekiwanego sakramentu. Z odpowiedzialnością i w skupieniu 
modlitewnym przyjmijmy więc dary Ducha Świętego. A nasi święci patroni, których imiona 
wybraliśmy, niech orędują za nami u Boga wypraszając nam łaski konieczne do 
odpowiedzialnego życia dorosłego.  

   

   

 

Komentarz na zakończenie 

   

Dobiega końca uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania. Bogu i ludziom niech będą 
dzięki. Na koniec przyjmijmy Boże błogosławieństwo z rąk księdza biskupa, prosząc, by Bóg 
pomagał nam w wiernym wypełnianiu zadań wynikających z przyjęcia sakramentu 
dojrzałości. Świadomi ważności darów Ducha Świętego, postarajmy się wprowadzić je w 
życie, aby wydały błogosławione owoce.  

   

   

 

 Komentarz na znak pokoju  



   

Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję -  mówił Jezus do apostołów. W dzisiejszym 
świecie, naszym mieście, w naszych rodzinach, w końcu w nas samych dostrzegamy wiele 
niepokojów. W czasie każdej Mszy świętej słyszymy te same powtarzające się słowa – ; 
przekażcie sobie znak pokoju.  Za chwilę ksiądz biskup przekaże naszym kolegom i rodzicom 
pokój Chrystusowy. Oni natomiast przekażą go bierzmowanym, świadkom i wszystkim 
zgromadzonym. Niech Jezus zagości w naszych sercach wprowadzając do nich swój 
pokój.                             

   

 

Modlitwa dziękczynna np. po komunii św.  

   

Duchu Święty! Najgłębsze dzięki składam Tobie za tę niezmierną łaskę, że w sakramencie 
bierzmowania zstąpiłeś do duszy mojej. Nie odstępuj ode mnie, prowadź mnie światłem 
swoim, napełnij serce moje ogniem miłości i mocą wytrwania w dobrym. Racz sprawić, 
żebym wiarę wyznawał i według niej żył, jako wierny wyznawca Jezusa Chrystusa. Prosimy 
Cię, Duchu Święty.  

Wszyscy:  

                                              Prosimy Cię, Duchu Święty 

   

              Prosimy Cię, Duchu Święty, o zrozumienie prawdy, że wszyscy stanowimy rodzinę 
Bożą, w której pełnią prawa byłaby tylko miłość.  

                                              Prosimy Cię, Duchu Święty.  

   

             O zastosowanie w swym życiu Chrystusowego zalecenia, iż "nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie swe oddaje za przyjaciół swoich".  

Prosimy  Cię, Duchu Święty.  

   

             O stałe powiększanie i wzmacnianie naszej solidarności i jedności z Chrystusem i 
drugim człowiekiem.                           

Prosimy Cię, Duchu Święty.  

   

             O usuwanie przeszkód hamujących rozwój w nas i w otoczeniu tej jedności, a więc 
grzechów przeciwnych miłości.  



Prosimy Cię, Duchu Święty.  

   

Weź w Swą szczególną opiekę i obdarz Swoją mocą tych, którzy trudzą się nad 
należytym wychowaniem naszej młodzieży.  

Prosimy Cię, Duchu Święty.  

   

O pokorę i prostotę w codziennym życiu.  

Prosimy Cię, Duchu Święty.  

   

          O pogłębienie cnót kardynalnych - roztropności, posłuszeństwa, wstrzemięźliwości, 
sprawiedliwości i męstwa.  

                                       Prosimy Cię, Duchu Święty.  

                 

                   O dar męstwa dla młodzieży, by wśród wielu możliwości życiowych wybierała to, co wiąże się z                                                                       
ogiem Bogiem i do Boga prowadzi.  

                                                              Prosimy Cię, Duchu Święty  

                    O dar umiejętności dla nas wszystkich, byśmy wytrwale realizowali w swym życiu dzieło  

 upodabniania się do Chrystusa.  

                                                             Prosimy Cię, Duchu Święty.  

   
 
 
 
 
 


