
Uroczystość w szkole przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania kl.III 
 
 
 
          
          W toruńskim Gimnazjum nr 21 dnia 23 maja br miała miejsce specjalna uroczystość  
dla klas III przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania w parafii Wniebowzięcia NMP 
przygotowana w całości przez katechetkę Elżbietę Burzyńską. 
 
           Uczniowie zebrali się w świetlicy szkolnej wraz ze swymi wychowawcami  i zaprosili 
p. Dyrektor Ewę Rojewską. 
 
            Pani katechetka we wprowadzeniu przywitała wszystkich zebranych i zapewniła 
uczniów  o pamięci i życzliwości ze strony Dyrekcji i Nauczycieli oraz pogratulowała im 
wytrwałości w dążeniu do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. 
 
            Następnie Karolina Mularz i Dorota Marek z kl. IIIF w imieniu wszystkich uczniów 
podziękowały Nauczycielom za ich kilkuletni trud wychowawczy, za wsparcie, pamięć i 
życzliwość oraz przeprosiły za złe zachowanie, które jeżeli się zdarzyło, to bardziej z 
lekkomyślności niż ze złych zamiarów. Uczniowie wszyscy chóralnie potwierdzili te słowa 
gromkim:” przepraszamy”. Na koniec młodzież życzyła Pani Dyrektor i Nauczycielom wielu 
sukcesów  w pracy zawodowej i w życiu osobistym, a także dobrych uczniów. 
 
            Potem Pani Dyrektor Ewa Rojewska w imieniu swoim i Rady Pedagogicznej wskazała 
na wielkie znaczenie sakramentu bierzmowania, które nazwała „ progiem w dojrzałość.” 
Życzyła młodzieży rozwoju darów Ducha Świętego, wierności Bogu i wrażliwości na sprawy 
innych ludzi. 
 
            Jako dowód życzliwości i szacunku nauczycieli wobec uczniów p. Dyrektor Ewa 
Rojewska rozdała młodzieży pamiątki z okazji sakramentu Bierzmowania, które zostały 
podpisane przez Dyrekcję i katechetkę Elżbietę Burzyńską. Uczniowie otrzymali również 
obrazki z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i modlitwą o dar Jego beatyfikacji i kanonizacji. 
 
            Na zakończenie  wszyscy odśpiewali hymn do Ducha Świętego i pomodlili się 
wspólnie o dar beatyfikacji Jana Pawła II. Wezwaniami:” Maryjo, Królowo Polski, módl się 
za nami, Stolico Mądrości, módl się za nami i Sługo Boży Janie Pawle II - wstawiaj się za 
nami” prosili o szczególne łaski dla kandydatów do Bierzmowania na ich dzień uroczystości i 
na całe dalsze ich życie. 
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