Czym jest sakrament Bierzmowania?
Bierzmowanie jest sakramentem, który udoskonala łaskę Chrztu i daje Ducha Świętego, aby głębiej
zakorzenić nas w życiu Bożym, ściślej złączyć z Chrystusem, umocnić naszą jedność z Kościołem, włączyć nas
bardziej do Jego posłania i pomóc nam w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.
Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty
charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.
Co daje ten sakrament?
Skutkiem sakramentu Bierzmowania jest specjalna łaska Ducha Świętego, jaka niegdyś stało się udziałem
Apostołów w dniu Zesłania Ducha Świętego. Stąd też sakrament ten:
 zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!";
 ściślej jednoczy nas z Jezusem Chrystusem;
 pomnaża w nas dary Ducha Świętego (dar mądrości, rozumu, umiejętności, męstwa, rady, pobożności,
bojaźni Bożej);
 udoskonala naszą więź z Kościołem;
 udziela nam specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego
wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.
W jaki sposób jest ten sakrament udzielany?
Sakramentu Bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem (olejem poświęconym przez
biskupa w czasie Mszy Krzyżma św. w Wielki Czwartek) na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i
poprzez słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
Znak pokoju, który kończy obrzęd sakramentu, oznacza i ukazuje kościelną komunię z biskupem i
wszystkimi wiernymi
Kto udziela tego sakramenmtu?
Zwyczajnym szafarzem sakramentu Bierzmowania jest biskup. Również kapłan na podstawie udzielonej
mu władzy może ważnie udzielić tego sakramentu.
Kto może byc świadkiem Bierzmowania?
Do przyjęcia zadania świadka może być dopuszczony ten, kto:
1/ jest wyznaczony przez przyjmującego Bierzmowanie i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz
intencję pełnienia tego zadania;
2/ ukończył szesnaście lat;
3/ jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Komunii Świętej oraz prowadzi życie zgodne z
wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4/ jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5/ nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.
Kościół katolicki zachęca, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.
Często zadawane pytania:
1. Jestem osoba dorosłą i nigdy nie otrzymałem/-am Bierzmowania. Co mam zrobić?
Należy skontaktować się z księdzem w parafii, aby zapisać się na specjalny Program Katechetyczny
(R.C.I.A.), który przygotowuje m.in. do sakramentu Bierzmowania, Zwykle ten program rozpoczyna się
jesienią i kończy się w Okresie Wielkanocnym.
2. Ksiądz z parafii, do której należy mój świadek, odmówił wydania odpowiedniego zaświadczenia.
Dlaczego? I co teraz?
Nie stało się tak z powodu złej woli księdza czy też jego złego humoru. Zapewne świadek nie spełniał
kryteriów wymienionych wyżej. W tym wypadku należy poprosić na świadka inną osobę spełniającą te
kryteria.

