
Sakrament Bierzmowania 

w Parafii Świętego Floriana w Mogielnicy 

Sakrament bierzmowania jest kolejnym etapem wtajemniczenia chrześcijańskiego. 

Przyjęcie tego sakramentu jest dopełnieniem łaski chrztu. 

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa „confirmatio”, które oznacza 

„potwierdzenie”. Polskie słowo „bierzmowanie” wywodzi się ze staropolskiego 

słowa „bierzmo”, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament 

bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w 

wierze. 

W dniu 10 listopada 2019r. w Kościele Świętego Floriana w Mogielnicy miała 

miejsce uroczysta Msza Święta wieńcząca cykl przygotowań do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. Jednak znaczenie sakramentu dojrzałości 

chrześcijańskiej nie sprowadza się tylko do udziału we mszy, gdyż jest ona 

podsumowaniem i dopełnieniem zobowiązań. Dla większości było to zupełnie 

nowe doświadczenie. Dzięki ogromnej pracy naszego duszpasterza i wytrwałości 

udało nam się stworzyć coś wyjątkowego- nasza małą, ale zarazem wielką 

wspólnotę. 

Podczas uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks. kanonika dr 

Grzegorza Wolskiego, ks. kanonika dr Mariana Walencieja, biskup Rafał 

Markowski udzielił sakramentu bierzmowania 88 uczniom klasy I Szkoły 

Ponadgimnazjalnej i Ponadpodstawowej. Każdy z bierzmowanych otrzymał 

pamiątkową ikonę - „Jezus z przyjacielem”. Jest to jedna z najstarszych ikon, które 

się zachowały. Przypuszcza się, że osoba znajdująca się po prawej stronie Jezusa to 

opat tego klasztoru - Menas. Jednak postać obok Jezusa jest także symbolem 

każdego z nas. Jezus i Jego przyjaciel są niewidoczni dla siebie nawzajem. Nie 

spoglądają na siebie. To nie jest „sentymentalna”, “uczuciowa” relacja. Jezus nie 

staje naprzeciw swego przyjaciela, ale kroczy u jego boku. On towarzyszy nam, 

nawet kiedy Go nie czujemy, bez narzucania swojej obecności, podobnie jak szedł 

obok Uczniów w drodze do Emaus (Łk 24, 15-16). 



 

 

Ikona Opat Menas - Jezusa z przyjacielem 

Przedstawiciele młodzieży podziękowali ks. biskupowi za udzielenie sakramentu. 

Słowa. Wyrazy wdzięczności skierowali również pod adresem osób, które ich do 

tej ważnej uroczystości przygotowały, a byli to: ks. kanonik dr Grzegorz Wolski, 

ks. Marcin Korzeniowski, Pani Katechetka Anna Woźnica, Siostra Joanna, Pani 

Iwona Kępka. Rodzice młodzieży dziękują wszystkim, którzy obecni byli na Mszy 

Świętej i w intencji bierzmowanych przyjęli komunie świętą. Dziękują również 

dyrekcji szkoły, wychowawcom i nauczycielom, że zechcieli być obecni w tym 

ważnym dla nich momencie życia. 

Dla młodzieży przyjęcie sakramentu bierzmowania będzie obietnicą złożoną Bogu. 

Obietnicą życia według wiary, zachowywania na co dzień przykazań Dekalogu, 

poszerzania i pogłębiania wiedzy religijnej oraz mężnego wyznawania wiary i 

postępowania według jej zasad. Dzięki sakramentowi bierzmowania z WŁASNEJ 

WOLI staliśmy się w pełni dojrzałymi chrześcijanami.  

Maria Kosatka 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


