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Instrukcja przygotowania do Sakramentu Bierzmowania  

w Diecezji Drohiczyńskiej. 

 

Na podstawie pkt 1. Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących przygotowania do 

przyjęcia sakramentu bierzmowania, zatwierdzonych podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w 

Warszawie dnia 14. 03. 2017 r., określam podstawowe zasady przygotowania kandydatów do 

sakramentu bierzmowania w Diecezji Drohiczyńskiej.  Przygotowanie do bierzmowania jest 

trzyetapowe: 

I. Przygotowanie dalsze dokonuje się w rodzinie, przez udział w katechezie szkolnej oraz 

katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i Eucharystii. 

II. Przygotowanie bliższe to regularny udział w katechezie szkolnej, uczestnictwo w życiu 

sakramentalnym zwłaszcza w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz nabożeństwach. 

III. Przygotowanie bezpośrednie: 

1. Ma charakter duchowy i polega przede wszystkim na systematycznym uczestnictwie kandydata 

w spotkaniach formacyjnych w parafii (celebracje i spotkania w grupach), które powinny rozpocząć 

się w klasie VII i zakończyć w trakcie klasy VIII. 

2. Bierzmowanie odbywa się raz w roku w każdej parafii, chyba że grupa kandydatów jest 

mniejsza niż 7 osób, wówczas może być organizowane w cyklu dwuletnim. 

3. Właściwym miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia 

zamieszkania a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. 

4. Przygotowanie dotyczy również rodziców młodzieży przygotowującej się do przyjęcia 

bierzmowania.  

5. Za przygotowanie kandydatów do bierzmowania oraz organizację odpowiedniej celebracji 

odpowiada proboszcz parafii. 

6. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli 

przyjąć uprzednio sakrament pokuty i pojednania. 

7. Zgodnie z dokumentem KEP należy zachęcić kandydatów, aby zachowali swoje imię 

chrzcielne, chyba że nie jest ono związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiają za tym 

określone racje duszpasterskie. 

8. W celu zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami powinni być 

rodzice chrzestni. Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem bierzmowania może być osoba, która już 

przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie), 

ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Jeśli świadek 

bierzmowania nie jest znany proboszczowi, powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii 

swojego zamieszkania. Według wskazań KEP świadkami bierzmowania nie mogą być naturalni 

rodzice bierzmowanego. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej 

płci co kandydat. 

9. Przygotowanie do bierzmowania może zakończyć się egzaminem/rozmową dopuszczającą do 

przyjęcia sakramentu. 

10. Na terenie Diecezji Drohiczyńskiej obowiązują pomoce Ułożyć życie z Bogiem Wydawnictwa 

JEDNOŚĆ, opracowane według Wskazań Konferencji Episkopatu Polski dotyczących 

przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania z 14 marca 2017 r. 

11. Szczegółowymi uregulowaniami dotyczącymi przygotowania do bierzmowania zajmuje się 

Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. 
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