
PORADNIK  
KATOLICKIEGO 
RODZICA 

 

BIERZMOWANIE 



Bierzmowanie jest sakramentem, który daje i 
udziela nam Trzecia Osoba Boska, czyli Duch 
Święty. Najogólniej rzecz biorąc Bierzmowanie jest 
to obrzęd składający się z trzech podstawowych 
elementów: 

        
namaszczenie Krzyżmem Świętym - biskup robi 
znak krzyża na czole bierzmowanego  
         
nałożenie ręki biskupa na głowę  kandydata 
          
wypowiedzenie odpowiednich słów. 
 

Co Pismo Św. mówi o udzielaniu bierzmowania? 
 
W Dziejach Apostolskich czytamy: 
 „Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, 
że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej 
Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby 
mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z 
nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w 
imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali 
Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha 
Świętego”. (Dz 8, 14-16) 



Co to jest krzyżmo święte? 
Krzyżmo święte to olej z oliwek z domieszką balsamu 
poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek na Mszy 
Krzyżma Świętego. 
 
Duch Święty w sakramencie bierzmowania: 

 
pomnaża w nas życie Boże 
 
silniej jednoczy z Chrystusem 
 
udziela mocy do apostołowania 
 
pomnaża siedem darów 
 
wyciska na duszy niezatarte znamię dojrzałego 
     Chrześcijanina 

 
Co sprawiają Dary Ducha Świętego? 
Dary te oświecają rozum (dar mądrości, dar rozumu, 
dar rady, dar umiejętności) oraz umacniają wolę (dar 
męstwa, dar pobożności, dar bojaźni Bożej). 
  
 Co sprawiają poszczególne dary Ducha Świętego? 

  
dar mądrości – pomaga odróżnić dobro od zła 
  
dar rozumu – pomaga odróżnić prawdę od fałszu 
 
 dar rady – pomaga wybierać dobro 
  
dar umiejętności – pomaga wybrać lepszą 
        drogę do Boga 
 dar męstwa – pomaga świadczyć o Chrystusie  
 



dar pobożności – pomaga wypełniać wolę Bożą 
  
dar bojaźni Bożej – pomaga unikać grzechu 
 

W darze sakramentu bierzmowania Jezus Chrystus 
ubogaca chrześcijanina stałym i specjalnym 
działaniem Ducha Świętego. Moc Ducha 
Pocieszyciela jest szczególna i wyjątkowa, bowiem 
doskonałej jednoczy ochrzczonego ze wszystkimi 
członkami całego Kościoła. W tym umocnieniu w 
jedności moc Ducha odpowiedzialniej zobowiązuje, 
aby każdy umocniony już przez swoje słowa, gesty, 
znaki i czyny codziennego życia stawał się świadkiem 
Zbawiciela, przyczyniał się do rozszerzania wiary 
(apostolstwa), jak również bez obaw i wątpliwości 
wiary bronił (kan. 879). Trudno sobie wyobrazić 
lepszą okazję, aby już w chwili przyjęcia sakramentu 
bierzmowania, rozpocząć przeżywanie doskonalszej 
więzi z Kościołem i rozwijać się coraz bardziej na 
drodze chrześcijańskiego  wtajemniczenia. 
 
Co to znaczy apostołować? 
Apostołować to troszczyć się o zbawienie swoje i 
innych (przez dobry przykład, modlitwę, dobre 
uczynki, cierpienie). To znaczy być dojrzałym 
chrześcijaninem. 
 
 W jakiej potrójnej misji Chrystusa uczestniczy 
chrześcijanin? 

 
 w misji kapłańskiej (wielbi Boga i pomaga innym 
do zbawienia) 
 w misji prorockiej (głosi wiarę słowem i 
przykładem) 
w misji królewskiej (pełni dobre uczynki i walczy 
ze złem)  



Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu 
bierzmowania 
 
 Budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez 

umacnianie  wewnętrznych (nadprzyrodzonych) 
i zewnętrznych więzi z Kościołem. 

  
 Dawanie świadectwa Chrystusowi przez 

odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary 
oraz osobiste zaangażowanie apostolskie. 

  
 Odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe 

współdziałanie z hierarchią kościelną w 
realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest 
doprowadzenie ludzi do zbawienia. 

 
 
Formalności związane z sakramentem 
bierzmowania 
  
 Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania 

odbywa się w każdej parafii. Obejmuje ono 
młodzież, która w bieżącym roku ukończy 
przynajmniej 14 rok życia. 

 
 Obecność na katechezach jest obowiązkowa. 
 
 Świadkiem bierzmowania może być 

praktykujący katolik, który już przyjął 
sakrament bierzmowania. 



Kto to jest Świadek Bierzmowania? 
  
Dla kandydata do bierzmowania rolę specjalnych 
przewodników i odpowiedzialnych za dojrzewanie w 
wierze pełnią świadkowie tego sakramentu, a więc 
te osoby, które towarzyszą bierzmowanemu w czasie 
nałożenia ręki, namaszczenia czoła krzyżmem 
świętym i wypowiedzenia formuły sakramentalnej. 
Świadek bierzmowania ma odpowiedzialnie 
troszczyć się, aby bierzmowany postępował jak 
prawdziwy świadek Chrystusa, a więc wiernie 
wypełniał przyjęte w tym sakramencie obowiązki 
(kan. 892). Świadek wiarygodnie poręcza za 
bierzmowanego, stąd wraz z rodzicami i 
duszpasterzami jest współodpowiedzialny za 
przygotowanie kandydata do przyjęcia sakramentu 
dojrzałości chrześcijańskiej.           
 
Kościół stawia przed świadkiem bierzmowania 
poważne wymogi kanoniczne:  
 

 Może nim być ten, kto został wskazany przez 
rodziców lub przyjmującego bierzmowanie, jest 
osobą w wierze odpowiednią i wyraził intencję 
pełnienia tego zadania.  

 

 Ukończył 16 lat życia.  
 

 Jest katolikiem bierzmowanym, przyjmuje 
Eucharystię oraz prowadzi codzienne życie zgodne 
z wiarą i odpowiednie do podejmowanej funkcji 
(jest świadkiem Chrystusa).  

 

 Jest wolny od jakiejkolwiek kary kościelnej i nie 
jest ojcem lub matką bierzmowanego (por. kan. 
893 i 874). 



Bierzmowany może sobie wybrać tylko jednego 
świadka, więc nigdy nie może nim być członek 
niekatolickiej wspólnoty kościelnej.  
 
 Bierzmowani mogą poprosić jednego z rodziców 

chrzestnych, aby podjęli się tego zadania, jeśli od 
chrztu św. nie utracili kanonicznej zdatności do 
bycia świadkiem bierzmowanego.  

 

 Kandydaci do bierzmowania osobiście wybierają 
sobie zwyczajowo nowe imię chrześcijańskie. 
Tradycyjnie jest to imię osoby świętej lub 
błogosławionej, imię osoby biblijnej, o której już 
wiadomo, że w życiu ziemskim stała się godnym 
świadkiem Chrystusa i świątynią Ducha 
Świętego. Ten święty patron powinien stać się 
dla bierzmowanego pewnym przewodnikiem na 
drogach wiary oraz być duchowym pośrednikiem 
w trudzie realizacji zobowiązań sakramentu 
bierzmowania. Na pewno pomoże codziennie 
dźwigać Krzyż Chrystusowy, którego 
wyjątkowym znakiem staje się krzyż 
bierzmowanego poświęcony przez biskupa, 
szafarza tego sakramentu. Krzyż powinien 
mobilizować bierzmowanego do wierności 
Chrystusowi i staje się znakiem zwycięstwa. 



Wymagania stawiane bierzmowanym:  
 Z racji na wagę tego sakramentu i uzdalniającą 

moc Ducha Świętego bierzmowanie może przyjąć 
ten, kto został najpierw ochrzczony i ugruntowany 
w życiu wiary (kan. 889,1).  

 Budowanie trwałej wspólnoty Kościoła wymaga 
osobistej i świadomej decyzji oraz wewnętrznej 
gotowości do autentycznego wyznawania wiary, 
bronienia jej i życia według jej zasad.  

 Trzeba najpierw dogłębnie poznać zobowiązania 
wynikające z chrztu świętego, osobiście i 
uroczyście odnowić te przyrzeczenia (kan. 889,2)  

  Przez właściwe przygotowanie indywidualnie 
podjąć ważną decyzję o zaproszeniu Ducha 
Świętego do osobistego życia. 

 Samo przygotowanie do bierzmowania nie może 
wynikać z przymusu, ale musi być autonomiczną 
decyzją kandydata do bierzmowania. Tak jak 
nikogo nie można zmusić do miłości, tak Duch 
Święty nie chce nikogo uszczęśliwiać na siłę.  

 Jednakże w realizacji osobistej decyzji młodego 
czy starszego kandydata o podjęciu przygotowania 
do bierzmowania powinni uczestniczyć z ramienia 
wspólnoty Kościoła rodzice, duszpasterze i wierni. 
Oni to, jako już dojrzalsi w wierze powinni zadbać, 
aby kandydaci zostali odpowiednio pouczeni i byli 
właściwie dysponowani do przyjęcia darów Ducha 
Świętego (kan. 889,2).  

 Zazwyczaj stałe przygotowanie do sakramentu 
bierzmowania prowadzi się we wspólnotach 
parafialnych. I faktycznie, dla młodzieży dobrze 
prowadzonej i uformowanej przez rodzinę, 
wrażliwej na łaskę Bożą zdobywaną i pomnażaną 
przez osobistą modlitwę i życie sakramentalne 
(zwłaszcza Eucharystia, Pokuta) jest to czas 
odpowiedni. 



Dlaczego ja chcę przyjąć ten sakrament? 
 Dlatego, ponieważ w moim przypadku 

bierzmowanie będzie świadomym 
przypieczętowaniem mojej wiary, a także 
przynależności zarówno do Kościoła 
powszechnego jak i do parafii. 

 Dzięki niemu umocnienię i dopełnię łaskę 
chrztu, której doznałam będąc małym 
dzieckiem. 

 W tym roku dzięki sakramentowi bierzmowania 
stanę się w doskonalszy sposób członkiem 
Kościoła, w którym jest obecny Duch Święty. I to 
właśnie on napełni mnie swoimi darami: 
mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, 
pobożności i bojaźni Bożej, gdy przyjmę ten 
sakrament. 

 Poprzez bierzmowanie ściślej zjednoczę się z 
Chrystusem, Bogiem i Duchem Świętym, 
uodpornię się na niebezpieczeństwo moralnego 
zepsucia. 

 Dla mnie przyjęcie sakramentu bierzmowania 
będzie obietnicą złożoną Bogu.  

 Obietnicą życia według wiary, zachowywaniu na 
codzień przykazań Dekalogu, poszerzania i 
pogłębiania mojej wiedzy religijnej. Dzięki 
sakramentowi bierzmowania stanę się dojrzałym 
chrześcijaninem. 


