
POWITANIE BISKUPA PRZEZ RODZICÓW

 Ekscelencjo, Czcigodny Księże Arcybiskupie Wacławie!

  Jako wierni Kościoła Katolickiego troszczymy się o powierzone naszej 

opiece dzieci i wiemy jak ważny jest dla ich duchowy rozwój. Dlatego 

przed kilkunastu laty przynieśliśmy nasze dzieci do świątyni, proszą dla 

nich o wielki dar włączenia we wspólnotę Kościoła – Chrzest święty. 

Prosząc o ten dar, przyjęliśmy na siebie obowiązek, wychowania naszych 

dzieci w wierze. W miarę naszych możliwości, staraliśmy się być dla nich 

pierwszymi katechistami: uczyliśmy ich słowem i naszą postawą kochać 

Boga i drugiego człowieka. Później wraz z nimi przeżywaliśmy ich 

pierwsze spotkanie z Panem Jezusem w sakramencie Pokuty i 

Najświętszej Eucharystii. Dziś stajemy w naszej parafialnej świątyni przed

Bogiem i zgromadzonym tu Kościołem pod Twoim przewodnictwem 

Drogi Księże Biskupie, ofiarując Bogu i modlitwom Kościoła, po raz 

kolejny, nasze już dziś dorastające dzieci, oraz nas samych i nasz trud 

wychowania. Prosimy Waszą Ekscelencję o dopełnienie w sakramencie 

Bierzmowania inicjacji chrześcijańskiej u naszej młodzieży. Niech Dobry 

Bóg obecny i działający w sakramentach Kościoła, swoją mocą poprzez 

sakrament Bierzmowania i Twoja posługę szafarza dopełni u naszych 

dzieci darów i łask otrzymanych na chrzcie świętym. Prosimy o 

sprawowanie Najświętszej Eucharystii w  intencji naszych dzieci i nas 

samych.



PODZIĘKOWANIE ZA BIERZMOWANIE 

Ekscelencjo Czcigodny Księże Arcybiskupie Wacławie!

 

Oto jest dzień, który dał nam Pan ! Nasze serca, przepełnione są radością i 

wdzięcznością, wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Dziękujemy 

Bogu Ojcu za Jego miłość i dar życia. Jezusowi Chrystusowi za to, że nas 

zbawił. Duchowi Świętemu, który od Ojca i Syna pochodzi za to, że dziś 

przez Twoją Ekscelencjo posługę – stał się Gościem naszych serc. 

Dziękujemy Waszej Ekscelencji za pasterską posługę i dopełnienie w nas 

wtajemniczenia chrześcijańskiego, przez Sakrament Bierzmowania. 

Na Twoje ręce Drogi Księże Biskupie składamy podziękowanie naszym 

rodzicom, rodzicom chrzestnych i świadkom przyjętego sakramentu, za 

ich opiekę nad nami i świadectwo wiary. Dziękujemy naszym kapłanom na

czele z ks. Proboszczem i katechetom oraz pani organistce za 

przygotowanie nas do dzisiejszej uroczystości. A ponieważ wiemy, że 

biskupia posługa jest wielce odpowiedzialna, zapewniamy o naszej 

gotowości do współpracy oraz pamięci modlitewnej. Na naszą wierność 

Chrystusowi i Jego Kościołowi, oraz przyjętym dziś zobowiązaniom, 

prosimy Waszą Ekscelencję o pasterskie błogosławieństwo i po 

zakończonej liturgii zapraszamy do pamiątkowego, wspólnego, zdjęcia. 



Modlitwa Wiernych – Bierzmowanie 2021 r. 

1. Boże, Twój Syn modlił się o jedność swoich wyznawców, spraw aby 

wiernych Kościoła Katolickiego, których złączył jeden chrzest, 

ożywiał też jeden Duch i jedno serce. Ciebie prosimy śpiewa 

organista…

2. Boże, Twój Syn wybrał Piotra na Głowę Kościoła, posyłaj swojego 

Ducha Ojcu Świętemu Franciszkowi, by bezpiecznie prowadził 

piotrową łódź do portu zbawienia.  - organista 

3. Boże, Ty namaściłeś Swego Syna Duchem Świętym, wspieraj 

Arcybiskupa Wacława szafarza dzisiejszego Sakramentu, darami 

Ducha Świętego w Jego posłudze Kościołowi. - organista… 

4. Boże Twój Duch unosi się nad wszelkim stworzeniem, pomnóż wiarę

i miłość  u naszych rodziców i wychowawców, aby wierni swojemu 

powołaniu byli świadkami żywej Ewangelii  - organista.. 

5. Boże, Ty zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów, spraw, aby nowo 

Bierzmowani, którzy zostali umocnieni darem Ducha Świętego, 

postępując drogą wiary, pociągali innych do naśladowania Chrystusa.

- ….organista

6. Boże, Ty jesteś naszym Ojcem i zawsze napełniasz nasze serca 

światłem Ducha Świętego, polecamy Ci nasze rodziny, świadków 

przyjętego dziś sakramentu i wszystkich uczestników tej świętej 

liturgii, spraw abyśmy zawsze otwierali się na działanie Twojego 

Ducha. Organista... 



PIERWSZE CZYTANIE Ez 36, 24—28 

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. 

To mówi Pan Bóg: „Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich 

krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was 

czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej 

zmazy i od wszystkich waszych bożków. 

I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, 

odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała.

Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych 

nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. 

Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i 

będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem”. 

Oto słowo Boże. 


