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W poniedziałek 29 kwietnia podczas Mszy św., sprawowanej w naszym kościele parafialnym o
godz. 18.00, z rąk bp. Andrzeja Czai sakrament umocnienia Duchem Świętym przyjęło 73
uczniów 3. klasy szkoły gimnazjalnej. Zdjęcia z uroczystości – zobacz

  

– Oczyma niewiele zobaczymy, ale dziś będą się działy rzeczy wielkie. Zostaniecie wezwani do
bycia świadkami Chrystusa – mówił na początku uroczystej Eucharystii bp Andrzej Czaja,
którego o udzielenie sakramentu bierzmowania poprosili zarówno rodzice kandydatów, jak i ks.
proboszcz Adam.

  

– Dziś Jezus namaści was Duchem Swym i pośle. To bardzo ważny moment, gdyż jest to
dopełnienie chrześcijańskiej tożsamości. Chrześcijanin jest przybranym dzieckiem Bożym na
ziemi, ale jest też świadkiem Chrystusa – wyjaśniał w homilii bp Andrzej, podkreślając: –
Zostaniecie uzdolnieni do bycia świadkiem, ale to jakim będziecie świadkiem, zależy od was.
Chodzi jednak o to, byście byli Chrystusowi świadkiem wiernym i mężnym. To nie jest proste
zadanie.

      

Dlaczego? Bo świat nie zawsze toleruje chrześcijan, świat nie miłuje chrześcijan. Również
dlatego, że bycie świadkiem Chrystusa oznacza konieczność życia jak Jezus. – Trzeba wam w
codzienności starać się żyć jak Jezus, a On przeszedł przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc.
Wezwał nas wszystkich do tego, byśmy miłowali nawet nieprzyjaciół – wyjaśniał bp Andrzej,
pytając kandydatów do bierzmowania: – Kto jest twoim ideałem w życiu? Najczęściej w
pokojach młodych ludzi są plakaty sportowców, aktorów, piosenkarzy i czasem już nie ma
miejsca na mały krzyż. Przyjmując sakrament bierzmowania przed Bogiem dziś deklarujesz, że
chcesz być naśladowcą Jego Syna. Oby to nie była pusta deklaracja – mówił biskup, który
przed zakończeniem Mszy św. dziękował rodzicom kandydatów za stworzenie w domu
środowiska sprzyjającego rozwojowi wiary.

  

– Proszę was, byście nadal doglądali tego, jak żyją wasze dzieci. Światu łatwo uwieść młodego
człowieka, dlatego nie bójcie się reagować, nawet jeśli czasem drzwiami trzasną. Módlcie się za
swoje dzieci do grobowej deski – apelował do rodziców bp Andrzej Czaja.
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