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W niedzielę 13 maja, podczas Mszy św. o godz. 16.00, bp Paweł Stobrawa udzielił sakramentu
bierzmowania 114 osobom (zdjęcia z uroczystości - zobacz ). – Ta świątynia jest dziś
szczególnym wieczernikiem, a my w niej zgromadzeni, jak niegdyś apostołowie razem  Matką
Najświętszą, oczekujemy na zesłanie Ducha Świętego w serca tych młodych ludzi, którzy przez
sakrament chrztu już stali się Bożą świątynią – mówił biskup Paweł, prosząc o wspólną
modlitwę w intencji młodych, a także zachęcając do refleksji czy my, którzy już przyjęliśmy
sakrament bierzmowania, dobrze wykorzystaliśmy wszystkie Boże łaski.

  

W naszym kościele parafialnym biskupa Pawła Stobrawę przywitał ks. proboszcz Adam, który w
krótkim słowie podziękował księżom wikarym za przygotowanie młodzieży do przyjęcia
sakramentu, a młodzieży i ich rodzicom za podarowany gong, poświęcony przed rozpoczęciem
Eucharystii przez księdza biskupa.

  

– W języku biblijnym błogosławiony to człowiek szczęśliwy. Z Ewangelii dowiedzieliśmy się, że
błogosławiony jest ten, kto jest ubogi, kto płacze, kto jest prześladowany, komu urągają – mówił
w homilii bp Paweł, stawiając pytanie, czy takiego szczęścia jesteśmy spragnieni? – Św. Paweł
ukazuje nam, że co innego oznacza mądrość w oczach Boga, a co innego mądrość w oczach
świata. Według mądrości tego świata często z przymrużeniem oka patrzy się na człowieka,
który wierzy w prawdziwą, bezinteresowną miłość i przyjaźń, który przebacza, nie szuka odwetu
– wskazywał biskup. – Kroniki policyjne, wiadomości przekazywane przez środki masowego
przekazu ukazują, że szczęście osiągnięte na drodze proponowanej przez świat jest bardzo
krótkotrwałe. Dlatego zaufajmy Jezusowi, szukajmy szczęścia na drodze, jaką wskazał nam w
ośmiu błogosławieństwach. Nie zapewnia nas Chrystus, że osiągniemy pełne szczęście tu, na
ziemi, w ludzkim rozumieniu. Taki stan jest nieosiągalny, ale dzięki drodze błogosławieństw
życie na ziemi możemy uczynić bardziej ludzkim – mówił bp Paweł, zachęcając młodych do
budowania przyszłości razem z Jezusem.

      

W czasie liturgii przedstawiciele młodzieży włączyli się w liturgię słowa, modlitwę wiernych, a
także przynieśli do ołtarza dary ofiarne.

  

– Ufni w zwycięstwo krzyża, który kreśliłeś dziś na naszych czołach, pragniemy podążać drogą,
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która poprowadzi nas do świętości – Monika i Marcin, przedstawiciele nowo bierzmowanych,
tak zapewniali księdza biskupa, dziękując mu za udzielony sakrament. Nie tylko młodzież
dziękowała, dziękował również bp Paweł – duszpasterzom, katechetom, nauczycielom,
wychowawcom, chrzestnym, świadkom bierzmowania, a przede wszystkim rodzicom za ich
odpowiedzialne rodzicielstwo i wychowanie w wierze.

  

A do młodych zwrócił się słowami: – Ukazujcie innym, że życie według przykazań i Ewangelii
nie tylko jest możliwe, ale jest sposobem na piękne życie. Uczcie się pilnie. Błogosławiony Jan
Paweł II mówił, że prawdziwie wielkim człowiekiem jest ten, kto chce się w życiu czegoś
nauczyć.

  

Po Mszy św. ks. Marek, ks. Wojtek i ks. Zygmunt, którzy przez miniony rok prowadzili spotkania
przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania, wręczyli młodzieży pamiątkowe
obrazki, zachęcając do świątecznego przeżycia wieczoru w gronie rodziny.
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