MODLITWY CHRZEŚCIJANINA

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź
królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie
wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty mię
dzy niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen.

SKŁAD APOSTOLSKI
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i zie
mi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który
się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon
pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił
do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie
sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Ko
ściół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór,
we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała
mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę,
coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.
AKT NADZIEI
Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi
grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.
AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad
wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone.

AKT ŻALU

Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw
mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu.
ANIOŁ PAŃSKI
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja, służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
A Słowo stało się Ciałem
i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w ser
ca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie
Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwa
ły zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
RÓŻANIEC

Część pierwsza - tajemnice radosne
1.
2.
3.
4.
5.

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
Nawiedzenie św. Elżbiety.
Narodzenie Jezusa.
Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
Odnalezienie Jezusa w świątyni.

Część druga - tajemnice światła

1.
2.
3.
4.
5.

Chrzest Jezusa w Jordanie.
Jezus objawia swoją chwałę w Kanie Galilejskiej.
Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
Przemienienie na górze Tabor.
Ustanowienie Eucharystii.

Część trzecia - tajemnice bolesne
1.
2.
3.
4.
5.

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu.
Biczowanie Jezusa.
Cierniem ukoronowanie Jezusa.
Dźwiganie krzyża.
Ukrzyżowanie Jezusa.

Część czwarta - tajemnice chwalebne
1.
2.
3.
4.
5.

Zmartwychwstanie Jezusa.
Wniebowstąpienie Jezusa.
Zesłanie Ducha Świętego.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi.

PRAWDY NAUKI KATOLICKIEJ

GŁÓWNE PRAWDY WIARY
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza,
a za zło karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego
zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Czcij ojca swego i matkę swoją.
Nie zabijaj.
Nie cudzołóż.
Nie kradnij.
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
Nie pożądaj żony bliźniego swego.
Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej
i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć
Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokar
mów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od
udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chrzest.
Bierzmowanie.
Najświętszy Sakrament.
Pokuta.
Namaszczenie chorych.
Kapłaństwo.
Małżeństwo.

CNOTY TEOLOGALNE
1. Wiara.
2. Nadzieja.
3. Miłość.
CNOTY KARDYNALNE

1.
2.
3.
4.

Roztropność.
Sprawiedliwość.
Umiarkowanie.
Męstwo.
SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dar mądrości.
Dar rozumu.
Dar umiejętności.
Dar rady.
Dar męstwa.
Dar pobożności.
Dar bojaźni Bożej.

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pycha.
Chciwość.
Nieczystość.
Gniew.
Zazdrość.
Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
Lenistwo.

UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM DUSZY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grzeszących upominać.
Nieumiejętnych pouczać.
Wątpiącym dobrze radzić.
Strapionych pocieszać.
Krzywdy cierpliwie znosić.
Urazy chętnie darować.
Modlić się za żywych i umarłych.

UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM CIAŁA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Głodnych nakarmić.
Spragnionych napoić.
Nagich przyodziać.
Podróżnych w dom przyjąć.
Więźniów pocieszać.
Chorych nawiedzać.
Umarłych pogrzebać.
RZECZY OSTATECZNE

1. Śmierć.
2. Sąd.
3. Niebo albo piekło.

I

1. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel
nieba i ziemi.
2. Kim są Aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, ale nie
mają ciała.

3. Kto to jest człowiek?
Człowiek jest to stworzenie rozumne złożone z ciała i duszy
nieśmiertelnej.
4. Dłaczego Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał
i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.
5. Co to znaczy, że człowiek został stworzony na „obraz Boży”?

W odróżnieniu od materii nieożywionej, roślin i zwierząt, czło
wiek jest osobą obdarzoną sferą duchową. Ona wiąże go bar
dziej z Bogiem niż z pozostałymi widzialnymi stworzeniami.
6. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem
dla naszego zbawienia.
7. Dlaczego Jezus jest największym wzorem dla świata?

Jezus Chrystus jest wyjątkowy, ponieważ nie tylko ukazuje
nam prawdziwą istotę Boga, lecz również prawdziwy ideał
człowieka.

8. Od czego wybawił nas Pan Jezus?

Pan Jezus wybawił nas od grzechu i od potępienia wiecznego.

9. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest trzecią Osobą Boską, która pochodzi od
Ojca i Syna.

10. Co to jest Pismo Święte?
Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem
Ducha Świętego, który Kościół katolicki przechowuje i podaje
jako Objawienie Boże.

11. Co to jest Tradycja?
Tradycja czyli podanie ustne, jest to zbiór objawionych prawd
Bożych nie spisanych przez Apostołów, które Kościół katolic
ki przechowuje i do wierzenia podaje.

12. Co to jest Kościół katolicki czyli powszechny?
Kościół katolicki czyli powszechny jest to zjednoczenie chrze
ścijan, którzy pod najwyższą władzą papieża dążą do zbawie
nia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych
samych sakramentów. Kościół jest wspólnotą duchową, Mi
stycznym Ciałem Chrystusa, Ludem Bożym.

13. Kto jest niewidzialną głową Kościoła?

Niewidzialną głową Kościoła jest Jezus Chrystus.
14. Kto jest widzialną głową Kościoła?
Widzialną głową Kościoła jest biskup rzymski czyli papież.

15. Jaką władzę otrzymał Kościół od Jezusa Chrystusa?
Kościół otrzymał od Jezusa Chrystusa trojaką władzę: na
uczycielską, kapłańską i pasterską.

16. Kiedy Papieżjest nieomylny?
Papież jest wówczas nieomylny, gdy jako najwyższy nauczy
ciel, pasterz i zwierzchnik naucza wszystkich wiernych prawd
wiary i obyczajów.

17. Co to jest świętych obcowanie?

Świętych obcowanie jest to duchowa łączność wiernych na
ziemi, dusz w czyśćcu i świętych w niebie.
18. Co to jest niebo?
Niebo jest to stan wiecznej szczęśliwości. Razem z aniołami
i świętymi możemy się już na zawsze cieszyć Bogiem i z Bogiem.

19. Co to jest czyściec?
Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci. Kto umiera
w stanie łaski Bożej (czyli pojednany z Bogiem i ludźmi), ale
potrzebuje jeszcze oczyszczenia, zanim będzie mógł oglądać
Boga twarzą w twarz, ten jest w czyśćcu.

20. Co to jest piekło?
Piekło jest to stan wiecznej kary, wiecznego oddzielenia od
Boga, absolutnej nieobecności miłości.

21. Co to jest sumienie?
Sumienie jest to sąd naszego rozumu, nakazujący postępować
zgodnie z prawem Bożym naturalnym i przykazaniami.

22. Co to jest grzech?

Grzechem jest słowo, czyn lub zamiar, którym człowiek świa
domie i dobrowolnie występuje przeciwko prawdziwemu po
rządkowi rzeczy, jaki przewidziała Boża miłość.
23. Kto popełnia grzech ciężki?
Grzech ciężki popełnia ten, kto przekracza przykazania
w rzeczy ważnej zupełnie świadomie i dobrowolnie. Jest to
zerwanie wspólnoty z Bogiem i odejście od Niego.

24. Kto popełnia grzech lekki?
Grzech lekki popełnia ten, kto przekracza przykazania w ma
łej rzeczy lub rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadomie lub
niezupełnie dobrowolnie.

25. Co to jest łaska Boża?
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg
udziela nam do zbawienia.

26. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych
uczynków, potrzebnych do zbawienia.
27. Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nad
przyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

28. Przez co okazujemy naszą miłość Panu Bogu?
Okazujemy naszą miłość Panu Bogu, gdy zachowujemy wier
nie przykazania i wypełniamy swoje obowiązki.

29. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana
Jezusa daje nam łaskę Bożą. W każdym sakramencie następu
je spotkanie człowieka z Chrystusem.

30. Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który
gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone
i czyni nas członkami Kościoła.

31. Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty
umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał,
bronił jej i według niej żył.

32. Co to jest Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa
Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

33. Co to jest Msza święta?
Msza święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan
Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swemu
Ojcu.

34. Co to jest pokuta?
Pokuta jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie
Chrystusa odpuszcza człowiekowi grzechy po chrzcie popeł
nione.

35. Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym wierny,
którego zdrowie znajduje się w poważnym niebezpieczeń
stwie, otrzymuje szczególne łaski, pocieszenie, pokój i siłę,
a niekiedy przywrócenie zdrowia.
36. Co to jest kapłaństwo?

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia
słowa Bożego, składania ofiary Mszy św., udzielania sakra
mentów i łaskę do godnego ich wykonywania.
37. Co to jest małżeństwo?

Małżeństwo jest to sakrament, w którym dwoje chrześcijan mężczyzna i kobieta stanu wolnego zawierają ze sobą niero
zerwalny związek i otrzymują łaski do wiernego wypełniania
przyjętych obowiązków.

38. Co to są sakramentalia?
Sakramentalia są świętymi znakami i czynnościami, poprzez
które spływa błogosławieństwo.
39. Kim jest Najświętsza Maryja Panna?

Najświętsza Maryja Panna jest Matką Chrystusa, Syna Boże
go. Czcimy ją jako Bogarodzicę.

40. W jaki sposób Maryja jest również naszą Matką?
Maryja jest naszą Matką, ponieważ Chrystus Pan dał nam Ją
za matkę.

SPOWIEDŹ

PRZYGOTOWANIE

Po pierwsze - MODLITWA

Duchu Święty, który oświecasz serce i umysł mój, dodaj mi ochoty
i zdolności, aby moja spowiedź była dla mnie pożytkiem docze
snym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Po drugie - PRZYPOMNIENIE

Kiedy ostatnio byłem u spowiedzi? Czy nie zapomniałem jakiegoś
grzechu? Czy odprawiłem zadaną pokutę? Czy pamiętam, że pod
czas spowiedzi Jezus pochyla się nade mną, aby okazać mi swoje
miłosierdzie i odpuścić mi wszystkie moje grzechy?
Po trzecie - RACHUNEK SUMIENIA

I PRZYKAZANIE. Mówi o miejscu Boga w naszym życiu.
Czy mam czas dla Boga, czy nie spycham Go na margines życia?
Czy nie brakuje codziennej modlitwy w moim życiu? Czy umiem
się przyznać do wiary i przeciwstawić złu tam, gdzie je dostrze
gam?

II PRZYKAZANIE. Mówi o szacunku wobec Boga i tego, co święte.
Czy nie przysięgałem bez potrzeby i fałszywie wzywając przy tym
imienia Boga? Czy nie wyszydzałem Kościoła oraz ludzi, którzy
starają się na co dzień ukazywać swą wiarę? Czy szanowałem
miejsca i rzeczy święte?

III PRZYKAZANIE. Mówi 0 wypełnianiu obowiązków religijnych.
Czy brałem udział we Mszy św. w każdą niedzielę i w święta na
kazane przez Kościół? W jaki sposób uczestniczę we Mszy św?
Czy nie zakłócam świątecznego charakteru niedzieli przez nie
potrzebną pracę? Czy zachowuję posty nakazane w Kościele?
Czy powstrzymywałem się od udziału w zabawach i dyskotekach
w okresie Wielkiego Postu? Czy przystąpiłem do spowiedzi i Ko
munii św. w okresie wielkanocnym?

IV PRZYKAZANIE. Jest wezwaniem do okazywania szacunku
i wdzięczności rodzicom, nauczycielom i przełożonym.
Jaki jest mój sposób odnoszenia się do wspomnianych osób? Czy
jestem uczciwy, wdzięczny, prawdomówny w stosunku do nich?
Czy okazuję im należny szacunek?

V PRZYKAZANIE. Wzywa nas do szacunku oraz ochrony życia
swojego i innych ludzi.

Czy szanuję i bronię życia na każdym etapie jego istnienia? Czy
nie narażam swego zdrowia poprzez zażywanie narkotyków, do
palaczy, nadużywanie alkoholu, palenie papierosów? Czy nie
grzeszę znieważaniem drugiego człowieka słowem lub czynem?
Czy nie ulegam uczuciu nienawiści, złości, pogardy? Czy potrafię
przebaczać?
VI i IX PRZYKAZANIE. Obejmuje grzechy, które są znakiem
nieuporządkowania w dziedzinie seksualnej.
Czy prowadziłem nieskromne rozmowy albo rozbudzałem po
żądliwość przez oglądanie materiałów pornograficznych? Czy
dokonywałem uczynki nieskromne? Czy nie jestem dla innych
powodem nieskromnych myśli i wyobrażeń przez sposób bycia,
słowa oraz ubiór?

VII PRZYKAZANIE. Stoi na straży własności drugiego człowie
ka oraz własności wspólnej.
Czy kradłem lub niszczyłem własność innych lub wspólną? Czy
oddałem rzeczy pożyczone?

VIII PRZYKAZANIE. Mówi o odpowiedzialności za słowo.
Czy mówię prawdę? Czy nie zaszkodziłem komuś poprzez
oszczerstwo, obmowę, plotki i posądzenia? Czy nie zachowuję się
w sposób obłudny? Czy potrafię uznać własne błędy i doceniać
zalety innych?

X PRZYKAZANIE. Zwraca uwagę na sferę niewłaściwych pra
gnień, które rodzą się w człowieku na widok tego, co inni posia
dają.
Czy stan posiadania innych osób nie rodzi we mnie uczucia nie
nawiści i zazdrości? Czy umiem się cieszyć i dziękować Bogu za
to, co posiadam? Czy umiem się dzielić z innymi tym, co mam?
czy dostrzegam potrzeby innych ludzi?

LITURGIA SAKRAMENTU POKUTY
Powitaj księdza słowami:

P. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

K. Na wieki wieków. Amen.
Następnie przeżegnaj się mówiąc:

P. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Po czym kapłan może zachęcić cię do spowiedzi następującymi sło
wami:

K. Niech Bóg będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wy
znał swoje grzechy.
Możesz odpowiedzieć:

P. Amen.

Następnie powiedz kapłanowi: ile masz lat, kiedy spowiadałeś się po
raz ostatni, czy wypełniłeś zadaną pokutę, po czym wyznaj swoje
grzechy. Możesz to uczynić posługując się następującą formułą:
P. Mam lat (ile?). Ostatni raz przystępowałem do sakramentu
pokuty i pojednania (kiedy?). Od tego czasu obraziłem Boga
następującymi grzechami (jakimi?).

Potem wyznaj kapłanowi wszystkie swoje grzechy. Po zakończonej
spowiedzi możesz powiedzieć:
P. Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy żałuję
i chcę się poprawić. Proszę o pokutę i rozgrzeszenie.
Kapłan udzieli ci pouczenia i wyznaczy pokutę, a następnie zachęci
cię do okazania żalu za grzechy, który możesz wyrazić w tych lub
podobnych słowach, mówiąc:

P. Boże bądź miłościw, mnie, grzesznemu.

W tym czasie kapłan udzieli ci rozgrzeszenia słowami:

K. Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez
śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego
na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i poko
ju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w Imię
Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
Odpowiedz:

P. Amen.

Kapłan powie:
K. Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Odpowiedz:
P. Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

Na zakończenie kapłan powie:

K. Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.
Teraz możesz odejść od konfesjonału. Podziękuj Bogu za to, że prze
baczył ci grzechy. Pamiętaj o zadanej pokucie.

LITURGIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Przedstawienie kandydatów do bierzmowania

Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie
o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu
młodzieży parafii...
Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sa
kramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do
bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni
w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przy
stąpili do sakramentu pokuty.
Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu
Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakra
mencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy,
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postę
powania według jej zasad.

Wszyscy: Amen.
Odnowienie obietnic chrztu

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszyst
kich jego spraw i zwodniczych obietnic?
Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela
nieba i ziemi?
Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego,
Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczone
go i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po
prawicy Ojca?
Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, któ
rego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania,
tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątni
cy?
Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie
Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie cia
ła i życie wieczne?
Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wy
znawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu na
szym.
Wszyscy: Amen.

Włożenie rąk

Biskup: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaska
wie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje,
odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch
Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszcze
nie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.
(Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu, o ile to możliwe,
wszyscy klękają)

Biskup wyciąga ręce nad kandydatami i mówi:
Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chry
stusa, 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

(Kandydaci do bierzmowania podchodzą do biskupa, albo biskup
podchodzi do każdego z nich. Świadek bierzmowania kładzie pra
wą rękę na prawym ramieniu kandydata)
Biskup:

N... przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowany: Amen.

Biskup:

Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

