
 

Przygotowanie dorosłych kandydatów do bierzmowania 
kilka podstawowych zasad 

 

 

1. Sakramenty chrztu, bierzmowania i Najświętszej Eucharystii tak łączą się ze sobą, że są wymagane do 

pełnego wtajemniczenia chrześcijańskiego (KPK kan.842§2).  

 

2. Przyjmujący sakrament bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski (OB 12. 

Por. KPK kan.889).  

 

3. Duszpasterze, a zwłaszcza proboszczowie, oraz inni wierni mają obowiązek troszczyć się, aby ci, którzy 

proszą o bierzmowanie, byli do jego przyjęcia właściwie przygotowani (KPK kan.843§2; kan.890).  

 

4. Przygotowanie dorosłych chrześcijan do przyjęcia sakramentu bierzmowania, powinno mieć charakter 

katechumenalny (OB 3, 12. Por. KPK kan.851, 865).  

 

5. To katechumenalne przygotowanie dokonuje się przez odpowiednią ewangelizację i katechezę, przez 

rozważanie bogactwa misterium paschalnego i pogłębianie własnego nawrócenia, przez odpowiednie 

obrzędy liturgiczne oraz przez  świadectwo życia i wyznawanie wiary (ChWD 19. Por. OB 12; KPK 

kan.843§2; ChWD 4).  

 

Istnieją cztery okresy drogi katechumenalnej: 
 

1. ewangelizacja i okres „prekatechumenatu” (w tym czasie Kościół otwarcie i wytrwale głosi prawdę o 

Bogu żywym i o Jezusie Chrystusie, posłanym dla zbawienia wszystkich, aby słuchający pod wpływem 

Ducha Świętego, uwierzyli, dobrowolnie nawrócili się do Pana i szczerze do Niego przylgnęli); 

 

2. przyjęcie do katechumenatu i okres „katechumenatu” (kandydaci otrzymują duchową formację oraz 

zdobywają wprawę w przestrzeganiu zasad chrześcijańskiej karności); 

 

3. wybranie kandydata do przyjęcia sakramentów inicjacyjnych i okres „oczyszczenia oraz oświecenia” 

(celem jest „oczyszczenie” serca i myśli przez badanie sumienia i pokutę oraz „oświecenie” przez głębsze 

poznawanie Chrystusa Zbawiciela; dokonuje się to przez sprawowanie różnych obrzędów, zwłaszcza 

przez skrutynia i obrzędy przekazywania katechumenom najstarszych dokumentów wiary i modlitwy);  

 

4. sprawowanie sakramentów inicjacyjnych i okres „mistagogii” (mający na celu pogłębienie życia 

sakramentalnego i życia we wspólnocie). (ChWD 6-8, 19, 25)   

 

5. Powyższe zasady drogi katechumenalnej należy odpowiednio dostosować do tych chrześcijan, którzy 

zostali ochrzczeni w dzieciństwie, a dopiero w wieku dojrzałym przystępują do bierzmowania (OB 3, 

12).  

6. Przygotowanie dorosłych kandydatów do bierzmowania powinno trwać przynajmniej dwa do trzech 

miesięcy, powinno składać się z około sześciu katechez oraz indywidualnej rozmowy duszpasterskiej i 

należy je związać z rokiem liturgicznym (Instrukcja nr 14).  

 

7. Jeśli osoba przygotowująca się jednocześnie do zawarcia sakramentu małżeństwa i przyjęcia sakramentu 

bierzmowania nie będzie mogła spełnić warunków do owocnego przyjęcia bierzmowania, wówczas 

biskup osądzi, czy nie byłoby lepiej odłożyć bierzmowania na czas po zawarciu małżeństwa (OB 12). 
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