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DOJRZALI, ABY PRZYJĄĆ DARY
DUCHA ŚWIĘTEGO!
Magdalena Szczepanek

W

Sakrament Bierzmowania
Pustków - Osiedle

czwartek 15 marca 2018
roku, w naszym kościele
parafialnym ksiądz biskup
Leszek Leszkiewicz udzielił Sakramentu
Bierzmowania młodym z dekanatu
Pustków - Osiedle. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 18:00. Przygotowaniem młodych z naszej parafii do przyjęcia sakramentu zajął się ks. Janusz Bociek oraz ks. Andrzej Szaraj.
Wybrałem do bierzmowania imię
Piotr, a za patrona obrałem bł. Piotra
Jerzego Frassati. Jest on patronem młodzieży i ja, jako młody człowiek chcę
właśnie przez jego wstawiennictwo prosić Boga o wiele łask. - mówił Alan.
Czuję stres przed przyjęciem sakramentu, ale wiem, że otrzymam siedem darów Ducha Świętego i stanę się dojrzałym chrześcijaninem. Najbardziej
chciałbym prosić o dar rozumu i mądrości, aby ciągle się rozwijać - dodał.
Julia wybrała za swoją patronkę św.
Annę - matkę Maryi. Jest patronką ma-

tek i małżeństw. Urzekło mnie świadectwo jej życia, że pomimo ciężkiego doświadczenia przez Boga, jakim był długi
brak potomstwa, nie zwątpiła i z pokorą
przyjmowała Jego wolę - mówiła dziewczyna.
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Tak, jak Alan, czuję stres, a zarazem
wielką radość, że mogę przyjąć sakrament bierzmowania. Otrzymaną Bożą
łaskę, zamierzam rozwijać i pielęgnować
- dodała.
Amelia, za swoją patronkę wybrała
rówieśniczkę - błogosławioną Karolinę
Kózkówną. Mam nadzieję, że moja patronka pomoże mi i będzie zawsze towarzyszyć w moim życiu. Najmocniej
chcę prosić o dar rozumu i umiejętności, aby móc się ciągle rozwijać. Jestem
bardzo szczęśliwa, że w końcu nadszedł
ten długo wyczekiwany przeze mnie
dzień. Bierzmowanie otwiera przede
mną szerokie bramy do dalszego pielęgnowania chrześcijaństwa - mówiła.
Moim patronem został św. Andrzej
Apostoł. Jest to ciekawy święty. Wybrałem go, ponieważ chciałbym, aby stał
się dla mnie wzorem do naśladowania.
On, po Zmartwychwstaniu Chrystusa
i zesłaniu Ducha Świętego na apostołów, jako
pierwszy głosił Ewangelię. Dzisiaj to na mnie
zstąpił Duch Święty,
dlatego chcę, tak jak
św. Andrzej głosić
wszystkim Ewangelię oznajmił Wojtek.

Czułem niesamowitą radość w sercu.
Nie da się tego opisać słowami, to
wspaniałe uczucie stać się dla kogoś
przykładem, bo to właśnie nim powinien być świadek bierzmowanego. Odczuwałem obecność Ducha Świętego
podczas tej Eucharystii, widząc przejęcie i radość bierzmowanych - mówił
Bartek, który świadczył Wojtkowi przy
przyjęciu sakramentu.
Stojąc w Kościele podczas bierzmowania, poczułam pewną nostalgię. Ze
wzruszeniem przypomniałam sobie, jak
rok temu, to ja stałam na miejscu bierzmowanych i przyjmowałam sakrament
dojrzałości chrześcijańskiej. Poczułam
dotknięcie Ducha Świętego, takie mocne jak wtedy. Byłam szczęśliwa, że moi
koledzy mogą odczuć i przeżyć to samo,
co ja, czyli zlanie wszelkich łask. Uważam, że bierzmowanie nie powinno być
formalnością. Powinno być wyjątkowym
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przeżyciem, które każdy zapamięta na
zawsze. Podczas chrztu nie byłam świadoma przyjęcia tylu darów od Ducha
Świętego, a bierzmowanie jest przecież
jego dopełnieniem i pomnożeniem ich mówiła Wiktoria, która przyjmowała
sakrament bierzmowania rok temu.
Biskup Leszek, w swojej homilii skierowanej do bierzmowanych, zadał im
kluczowe pytania. Coraz częściej spotykamy się z ogromną niewiarą, ale musimy się w niej odnaleźć. Jesteś człowiekiem wierzącym? Kochasz Pana Boga?
Co tak naprawdę łączy cię z Bogiem?
Na te pytania trzeba nam szukać odpo-

wiedzi. Dzisiejszy człowiek grzeszy samowystarczalnością, ale Pan Bóg, pomimo to, z darem wiary przychodzi do
każdego z nas. Powinniśmy kończyć
każdy nasz dzień spokojem serca, sumienia i intelektu, że gdybym się nie
obudził jutro, to nie boję się o swoją
wieczność. Chociaż upadam, jestem
człowiekiem wierzącym i przyjmuję Boże działania - mówił podczas homilii
biskup.
Pamiętajmy w swojej modlitwie
o bierzmowanych, aby nie zapomnieli,
jak wielki dar otrzymali i aby zawsze go
w sobie pielęgnowali.

