
INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU  

DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA  

1. Obok chrztu i Eucharystii, sakrament bierzmowania należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jest to 
sakrament inicjacji chrześcijańskiej, w którym Duch Święty umacnia człowieka, udzielając mu siedmiorakich darów, 
mających pomóc wierzącemu w mężnym wyznawaniu wiary i postępowaniu według jej zasad.  

2. Z uwagi na to, że bierzmowanie ma miejsce tylko jeden raz w życiu, Kościół pozwala na jego przyjęcie osobie, która 
należycie się do niego przygotowała. Duszpasterz zaświadcza Biskupowi, że kandydaci są właściwie przygotowani 
do przyjęcia tego sakramentu. Sakrament bierzmowania, z jednej strony zakłada już określony stopień dojrzałości 
kandydata, a z drugiej umacnia człowieka w jego nieustannym dojrzewaniu w wierze. 

3. O ile sakrament chrztu świętego jest wyrazem wiary rodziców dziecka, a także ich powinnością wynikającą między 
innymi z sakramentu małżeństwa i dokonuje się bez świadomego udziału człowieka, to bierzmowanie domaga się już 
przemyślanej decyzji osoby, która pragnie do niego przystąpić. Sakrament powinien być przyjmowany w wieku, kiedy 
człowiek zdaje sobie sprawę z wagi podejmowanych zobowiązań (akt świadomości i woli). Dlatego na początku 
przygotowania do bierzmowania kandydaci wyrażają wolę jego przyjęcia w formie pisemnej. Wyrażenie woli przyjęcia 
sakramentu powinno mieć miejsce wobec księdza proboszcza parafii zamieszkania. 

4. Zgodnie z zaleceniem II Polskiego Synodu Plenarnego i Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego, 
do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie ostatniej klasy gimnazjum i osoby starsze. 

5. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania z istoty swojej związane jest z parafią, ale odbywa się 
dwutorowo: w parafii zamieszkania kandydata, która jest naturalnym środowiskiem życia religijnego oraz w szkole, w której 
odbywa się katecheza. Katecheza szkolna i przygotowanie w parafii wzajemnie się uzupełniają.  

6. Pierwszym miejscem przygotowania oraz przystępowania do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania 
ucznia. Jeżeli, pomimo zachęt, rodzice życzą sobie, aby ich dziecko przystąpiło do bierzmowania w innej parafii, nie należy 
robić trudności. Rodzice powinni zadbać, aby ich dzieci uczestniczyły w katechezie przygotowującej do bierzmowania 
na terenie tejże wybranej parafii. 

7. Bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa jeden rok. W okresie nauki szkolnej, 
podstawową powinnością kandydata do bierzmowania, jest sumienny udział w katechezie szkolnej oraz w katechezie 
parafialnej.  

8. Parafialne przygotowanie do bierzmowania może się rozpocząć w święto św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży. 
Formacja chrześcijańska w tym okresie ma na celu nie tylko opanowanie pewnego zakresu wiedzy religijnej, ale przede 
wszystkim wypracowanie wyrazistej postawy wiary i aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Nie może się ono zatem 
ograniczać do kilku spotkań porządkowych czy katechezy w szkole. Spotkania powinny odbywać się przynajmniej dwa razy 
w miesiącu: jedno spotkanie ogólne oraz jedno spotkanie w małej grupie. Parafia powinna zatroszczyć się o dostateczną 
liczbę właściwie uformowanych animatorów przygotowanych do prowadzenia spotkań w grupach.  

9. Okres przygotowań realizowany w parafii ma być również sposobnością do odnowienia i umocnienia łączności ze 
wspólnotą parafialną. Należy więc efektywnie wykorzystać ten czas przygotowań, kładąc szczególny nacisk na sferę życia 
sakramentalnego, uczestnictwo w działaniach charytatywnych wspólnoty, otwieranie się na potrzeby drugiego człowieka, 
umiejętność posługiwania się Pismem Świętym i właściwego odczytywania słowa Bożego w nim zawartego, aktywne 
i świadome uczestnictwo w liturgii. Sprzyja temu podział kandydatów na małe grupy (do 7 osób). Nad całością pracy grup 
czuwa kapłan wyznaczony przez proboszcza, odpowiedzialny za przygotowanie bierzmowania w parafii. 

10. Zaleca się organizowanie rekolekcji ewangelizacyjnych dla kandydatów do bierzmowania. 

11. W okresie przygotowania do przyjęcia bierzmowania w parafii należy zachęcać kandydatów do uczestnictwa w życiu 
religijnym wspólnoty parafialnej. 

12. O dopuszczeniu do sakramentu bierzmowania decyduje proboszcz parafii, w której jest bierzmowanie. Przeprowadza 
on lub wyznacza katechetę do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem do bierzmowania. Rozmowa taka wyznaczana 
jest najpóźniej na trzy tygodnie przed udzieleniem sakramentu. Proboszcz powinien zawsze uwzględniać opinię katechetów 
oraz udział w całości przygotowania.  

13. Świadkiem bierzmowania powinna być osoba dorosła, która już przyjęła ten sakrament (np. rodzic chrzestny; zob. 
KPK, kan. 892-893).  

14. Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia 
z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć 
apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. 

 


