
Program – Sakrament Bierzmowania

1. Powitanie w wejściu do kościoła – Pacyfikał, woda św.; przemówienie Rady 
parafialnej (p. Suska M, p. Grabarek E., p. Szczepański St.).
2. Wejście do kościoła – śpiew „BARKA” 

modlitwa Biskupa przed ołtarzem – odsłonięcie Obrazu (O Maryjo, witam 
Cię… – włącza ks. Jurga) 

3. Pieśń na rozpoczęcie Mszy św.: „Com przyrzekł Bogu” 
4. Przed aktem pokuty – sprawozdanie prob., prośba rodziców: p. E. Szymczak + mąż 

1. Lekcja – Mikołaj Gabryszak 
Psalm responsoryjny + Alleluja – Zofia Łuczak

5. Bierzmowanie:
do Olejów św. – 
do kartek – 

PROPOZYCJE ŚPIEWÓW:
Śpiewy: a)  mikrofon – 5 osób

b) „Przyjdź Duchu Św. ja pragnę” - organista 
c) „Duchu Św. przyjdź” – organista 
d) „Kto się w opiekę” – organista 
e) „Pod Twą obronę” – organista  
f) mikrofon – 5 osób  

Na końcu – obmycie rąk (taca: chleb, cytryna, sól, woda + ręczniczki)
6. Modlitwa powszechna – Klaudia Kląskała+ Joanna Chlasta (strój)
7. Dary ofiarne: komentarz – Gabrysia Błaszczyk 

a) chleb – Krzywosądów – p. J. Przybylski + żona + sołtys  
b) Kwiaty – Janków p. E. Ciesielska + mąż + sołtys
c) owoce – Borucin – sołtys + żona + pan Olech 
d) dziczyzna – Kuczków – p.Chlasta + żona + sołtys
c) ampułki (Patryk Gramala) – patena (Szymon Wojciechowski) – 
Sandra Gramala ?

Śpiewy: Ofiaruję Tobie, Panie mój... (propozycja)
8. Komunia: 
Śpiewy (propozycja): - Jezusa ukrytego

- Bądźże pozdrowiona
- Pan Jezus już się zbliża
- Cóż Ci, Jezu damy
- Pójdź do Jezusa
- U drzwi Twoich 
- Twoja cześć, chwała

Obmycie
9. Zakończenie, przed błogosławieństwem – podziękowanie za Bierzmowanie: 
Przybylski Mt (P.B.)-Muszalska A.mówi(Bp)-Zych K. (ks.MJ)-Szymczak M.(Prob)  
10. Nie będzie zasłonięcia Obrazu; wyjście biskupa do zakrystii: Pieśń – Z dawna 
Polski, Tyś Królową.... (propozycja)
modlitwa Biskupa przed ołtarzem
Biskup idzie przez kościół błogosławi, pieśń: Kiedyś o Jezu chodził po świecie ...”
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