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PPoo ccoo bbiieerrzzmmoowwaanniiee??

Sakrament bierzmowania. Ludzie mają różne skojarzenia z tymi
powszechnie znanymi słowami. Jeśli ktoś ma go dopiero przyjąć, to może
właśnie teraz zajmuje się poszukiwaniem wymaganego świadka. Może
denerwuje go myśl, że ksiądz proboszcz czy katecheta wymyślił jakiś
egzamin przed bierzmowaniem. Jeśli jest już dorosłym człowiekiem, który
nie przyjął bierzmowania w czasie szkolnym, to może teraz pilnie zabiega
o przyjęcie go w związku ze zbliżającym się ślubem. I zapisuje obok
siebie w kalendarzu: miara u krawca, wynająć salę weselną i - właśnie! -
bierzmowanie.

Wiele osób ma już za sobą przyjęcie tego sakramentu, ale wspomnienia
czy pamiątki z nim zwiazane nie są takie barwne, jak te z chrztu czy
pierwszej komunii. Nie ma zdjęć, filmów video, obrazków na ścianie.
Myślę, że bardzo wielu z tych, którzy sakrament ten mają przyjąć, albo

nawet już go przyjęli, gdzieś w głębi serca zadaje sobie pytanie: a w zasadzie to po co jest ten sakrament?
Bo po co jest chrzest, to wiadomo: człowiek staje się katolikiem, zostaje włączony do wspólnoty Kościoła.
A pierwsza komunia? To też wiadomo - od tej chwili przystępujemy już do sakramentu pojednania i
możemy przyjmować Ciało Pańskie. Wiadomo powszechnie, co zmienia w życiu człowieka sakrament
małżeństwa czy kapłaństwa. Nawet sakrament chorych, choć pozbawiony uroczystej oprawy, też jakoś
jest powszechnie rozumiany - wspomaga w chorobie, a gdy trzeba - przygotowuje na śmierć. A sakrament
bierzmowania? Wchodzimy do kościoła, na mszy biskup namaszcza nam czoło, uroczystość się kończy i. . .
co się zmieniło? Wielu powie: nic, wszystko jest tak samo. To chyba wciąż jeszcze powszechne odczucie
sporej ilości ludzi.

Kiedyś usłyszałem słowa, że sakrament bierzmowania to źródło mocy Ducha Świętego, które od samego
początku jest skutecznie zamknięte. Źródło niby jest, ale nic z niego nie tryska. Może dlatego we wnętrzu
panuje dręcząca susza. Dlatego też ośmielam się polecić tę książeczkę tym, którzy do bierzmowania się
szykują i tym, którzy je przed laty przyjęli.
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1. Czy możliwe jest, żeby człowiek nie był spragniony? Chyba nie. Ale dzięki wierze dane nam jest
coś, co wprowadza nas w inny wymiar życia, gdzie istnieje możliwość spełnienia każdego
pragnienia. Niech przypomina nam o tym ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii: „Jam jest
chleb życia. (…) Kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

2. Jutro Kościół obchodzi święto Przemienienia Pańskiego, przypominając nam wydarzenie na
górze Tabor, gdy Jezus ujawnił swoje bóstwo wobec trzech wybranych uczniów. W ten sposób
pomógł im przyjąć w przyszłości prawdę o swoim zmartwychwstaniu. Jutro msza święta
o godzinie 19.00.

3. Przeżywamy sierpień – miesiąc trzeźwości. Podejmując wyrzeczenie nie picia napojów
alkoholowych, chcemy przeprosić Boga za ogromne cierpienia, jakie niesie naszej Ojczyźnie
nieuporządkowanie w tym względzie, a także chcemy ćwiczyć naszą wolę, by była coraz
silniejsza i bardziej konsekwentna.

4. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne Bóg zapłać Paniom: Podstawskiej Dominice
i Szczygieł Agnieszce. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Faran Annę i Koncewicz
Grażynę.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJĄ �AM:
• w środę, 8 sierpnia – święty Dominik, prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego –
dominikanów, którego zadaniem jest szerzenie Ewangelii poprzez głoszenie słowa i świadectwo
życia;
• w czwartek, 9 sierpnia, – święta Teresa Benedykta od Krzyża, filozof, nawrócona na
chrześcijaństwo w wieku 30 lat, karmelitanka. Oddała swoje życie w obozie w Auschwitz. Jest
patronką Europy. Prośmy, by święta ta wyprosiła duchowe odrodzenie Starego Kontynentu;
• w piątek, 10 sierpnia – święty Wawrzyniec, diakon Kościoła rzymskiego. Zginął męczeńską
śmiercią w 258 roku;
• w sobotę, 11 sierpnia, święta Klara, duchowa siostra świętego Franciszka.
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Maria Piotrowicz, Dorota Borzęcka, Dorota Dzik, Zuzanna Przybylska.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 9:00.
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