DIALOG Z BISKUPEM

Biskup: Jakich łask oczekujecie w tym
sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy, | aby Duch Święty,
| którego otrzymamy, | umocnił nas |
do mężnego wyznawania wiary |
i do postępowania według jej zasad. | Amen.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ
CHRZCIELNYCH

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa,
Jego Syna jedynego, a naszego Pana,
narodzonego
z
Maryi
Dziewicy,
umęczonego i pogrzebanego, który powstał
z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego,
Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj
otrzymać w sakramencie bierzmowania,
tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień
Pięćdziesiątnicy?
Kandydaci: Wierzę.

Biskup
zadaje
pytania
do bierzmowania, mówiąc:

kandydatom

Pytam każdego z was:
Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego
spraw i pokus?

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

Kandydaci: Wyrzekam się.
Do tego wyznania dołącza się biskup,
głosząc wiarę Kościoła:
Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca
wszechmogącego,
Stworzyciela
nieba
i ziemi?
Kandydaci: Wierzę.

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara
Kościoła, której wyznawanie jest naszą
chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Zgromadzenie wiernych wyraża swoją
zgodę odpowiadając:
Amen.

DIALOG Z BISKUPEM
PODCZAS BIERZMOWANIA
Biskup: [Imię] przyjmij znamię darów
Ducha Świętego.
Kandydat: Amen.
Ks. Biskup namaszcza czoło kandydata
świętym olejem krzyżma.
Biskup: Pokój z tobą.
Kandydat: I z duchem twoim.

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
https://www.youtube.com/watch?v=vOTXd
sSuOUI
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedz dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.
Amen.

Ofiaruję Tobie Panie mój
całe życie me ,cały jestem Twój
- aż na wieki. |
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest!

|
|
|
|x3

PIEŚNI
https://www.youtube.com/watch?v=Pdhg49
qAYCw
Naszej parafii patronie,
błogosławiony Michale,
ciebie w męczeństwa koronie
chwalimy wznosząc pieśń.
Ref.
Tyś życiem swym okazał nam, |
jak kochać braci swych.
|
Ty uczysz nas, jak trzeba żyć, |
by przyjacielem Chrystusa być. |x2
Kochałeś własną Ojczyznę,
kochałeś wszystkich ludzi.
Kochałeś chleb Eucharystii,
miłości tej nas ucz!

Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie,
Chwałę z serca mego dam.
Jezus siłą mą,
Jezus pieśnią mego życia.
Królem wiecznym On,
niepojęty w mocy swej.
W nim znalazłem to,
czego szukałem do dzisiaj.
Sam mi podał dłoń,
bym zwyciężał w każdy dzień.

Ref.
Tyś życiem swym okazał nam, |
jak kochać braci swych.
|
Ty uczysz nas, jak trzeba żyć, |
by przyjacielem Chrystusa być. |x2

https://www.youtube.com/watch?v=xaa83t
YqQRs

