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Jak i gdzie udziela się bierzmowania po reformie edukacji w Polsce?  

        Zapowiedzi bierzmowania możemy znaleźć już w Starym Testamencie, kiedy to prorocy 

zapowiadali, że Duch Pański spocznie w całej pełni na Mesjaszu, a On z kolei udzieli tego Ducha 

całemu ludowi mesjańskiemu. Pełnia Ducha Świętego została rzeczywiście udzielona Jezusowi 

Chrystusowi, a on wiele razy zapowiadał wylanie Ducha Świętego na swój lud. Najpełniej dokonało 

się to podczas Pięćdziesiątnicy: Duch Święty zstąpił najpierw na Apostołów, a potem na tych, 

którzy dzięki ich słowu pozwolili się ochrzcić. Wiele razy w Dziejach Apostolskich czytamy o 

wydarzeniach, kiedy Apostołowie wkładali ręce na swoich uczniów i udzielali im Ducha Świętego, 

uzupełniając łaskę chrztu i przedłużając niejako łaskę Pięćdziesiątnicy (KKK 1288). Właśnie w tych 

wydarzeniach Kościół upatruje początki sakramentu bierzmowania.  

„Bardzo wcześnie do gestu wkładania rąk dodawano namaszczenie wonną oliwą (krzyżmem), aby 

lepiej wyrazić dar Ducha Świętego. Bardzo ciekawie potoczyły się losy tego sakramentu w tradycji 

wschodniej i zachodniej, co opisuje Katechizm Kościoła Katolickiego:  

„W pierwszych wiekach bierzmowanie stanowi zazwyczaj jeden obrzęd z chrztem, tworząc razem z 

nim "podwójny sakrament", według wyrażenia św. Cypriana. Obok innych powodów, wzrost liczby 

chrztów dzieci w różnych porach roku oraz powstawanie nowych parafii (wiejskich) w 

powiększających się diecezjach, uniemożliwiły obecność biskupa przy wszystkich celebracjach  

chrzcielnych. Na Zachodzie, gdzie dopełnienie chrztu chciano zarezerwować dla biskupa, 

wprowadzono rozdzielenie w czasie obu sakramentów. Wschód natomiast zachował ich jedność, 

także bierzmowania udziela prezbiter, który chrzci. Powinien on jednak dokonywać tego za pomocą 

poświęconego przez biskupa oleju.  

Zauważmy, w Kościołach Wschodnich (a więc u prawosławnych i grekokatolików) dziecko 

podczas chrztu otrzymuje wszystkie trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, 

bierzmowanie i Eucharystię. W Kościele Zachodnim, czyli w naszym Kościele katolickim, 

sakramenty te zostały rozdzielone, a bierzmowanie zostało przesunięte na okres dojrzewania. 

Według najnowszych wskazań Konferencji Episkopatu Polski – minimalny wiek uprawniający do 

przyjęcia bierzmowania to końcówka VIII klasy szkoły podstawowej, natomiast miejscem 

przygotowania do tego sakramentu jest parafia zamieszkania. Kościół chce przez to podkreślić fakt, 

że jednym z celów bierzmowania jest to, aby młody człowiek mógł lepiej podjąć swoją apostolską 

misję w rodzinnej parafii. Jak czytaliśmy przed chwilą – w tradycji zachodniej jednym z wymiarów, 

na które kładzie się akcent przy bierzmowaniu jest związanie chrześcijanina ze swoim biskupem, 

które ma rozbudzić w młodym człowieku zmysł przynależności do Kościoła.  

Dlatego nawet jeśli dziecko chodzi do szkoły, która leży poza jego rodzinną parafią i ma tam 

kolegów i koleżanki, Kościół usilnie zachęca, by bierzmowanie odbyło się w parafii zamieszkania 
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(rodzinnej). To podkreśla silny związek bierzmowania z chrztem i ze swoją parafią, w której na co 

dzień karmi się sakramentami i ma jej służyć swoim zaangażowaniem. Przygotowanie i przyjęcie 

bierzmowania w innej parafii jest możliwe tylko za zgodą proboszcza parafii zamieszkania 

kandydata.  Na parafii spoczywa więc szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów 

do bierzmowania. Jest to zadanie niezwykle trudne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, dlatego 

Kościół w Polsce rozeznał, że dobrze byłoby, aby przygotowanie bezpośrednie trwało aż 3 lata w 

formie spotkań formacyjnych, pracy w grupach dzielenia oraz wyjazd na rekolekcje. Przewidziane 

są również spotkania dla rodziców kandydatów, aby mogli pomóc swoim dzieciom dobrze 

przygotować się do tego ważnego sakramentu. Wszystkim bowiem powinno zależeć: rodzicom, 

katechetom i duszpasterzom na tym, by ten sakrament doprowadził młodych ludzi do głębokiej 

wiary i dojrzałości człowieczeństwa, o czym powiemy w następnej katechezie. Przyjmijmy 

życzliwie wskazania Kościoła w tej kwestii i pomódlmy się za kandydatów do bierzmowania z 

naszej parafii.  

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, prosimy Cię dziś za młodych ludzi z naszej parafii, 

którzy mają przyjąć dar Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania oraz za ich rodziców, aby 

czas przygotowań rozbudził w nich wielkie pragnienie bliskości z Duchem Świętym i włączenia się 

w apostolską misję Kościoła, zwłaszcza w swojej parafii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

 


