Bierzmowanie
Nazwa: od słowa "bierzmo" = belka podtrzymująca strop domu;

(łac. confirmatio = umocnienie)

Dz 8,14-17

Biblia:
Dz 9,17

Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł
do domu, położył na nim ręce i
powiedział: «Szawle, bracie, Pan
Jezus, który ukazał ci się na
drodze, którą szedłeś, przysłał
mnie, abyś przejrzał i został
napełniony Duchem Świętym».

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że
Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana,
którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać
Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił.
Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc
wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali
Ducha Świętego.

Dz 19,5-6
Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa.
A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na
nich. Mówili też językami i prorokowali.

Materia sakramentu
dalsza: krzyżmo święte
bliższa: namaszczenie krzyżmem
mieszanina oliwy i balsamu

forma: słowa

(Imię) Przyjmij znamię daru Ducha Świętego!

Kto może udzielić?
Zwyczajnym szafarzem jest biskup
Ważnie udziela tego sakramentu
również prezbiter posiadający taką
władzę na podstawie powszechnego
prawa lub szczególnego udzielenia
ze strony kompetentnej władzy.

W sytuacji
niebezpieczeństwa śmierci
sakramentu tego może
udzielić proboszcz lub każdy
ksiądz
/kanon 883/

Kto może przyjąć?
- każdy kto, został ochrzczony, a nie był bierzmowany
i jest w wieku tzw. rozeznania

Skutki:
udoskonala łaskę chrztu

głębiej zakorzenia nas
w synostwie Bożym

ściślej jednoczy nas z Chrystusem

pomnaża w nas
dary Ducha Świętego,

umacnia do świadczenia o wierze
chrześcijańskiej słowem i czynem

udoskonala naszą więź
z Kościołem,

"Kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha Świętego i pozwalamy mu działać, sam
Chrystus staje się obecny w nas i przybiera realne kształty w naszym życiu. To On
będzie się poprzez nas modlił, przebaczał, wlewał nadzieję i pocieszenie, aby służyć
naszym braciom, stać się bliskim dla potrzebujących i ostatnich, aby tworzyć komunię,
rozsiewać pokój"

papież Franciszek

