
Drodzy kandydaci przyjmujący w tym roku bierzmowanie 

W niedzielę 21-go lutego nie odbyło się przewidziane planem spotkanie. Z mojej winy, nie ogarnąłem na czas, przepraszam. Miało być to spotkanie, na którym 

przekażę wszelkie informacje organizacyjne co do bierzmowania. Dlatego nie będę wyznaczał kolejnego terminu, tylko przedstawię tutaj wszystkie potrzebne sprawy 

– a jeśli coś nie będzie jasne, proszę dzwonić lub pisać. 
 

Rozmowa/egzamin przed bierzmowaniem: 
 

W wyznaczonych terminach i godzinach czekam w biurze parafialnym. 

 Kandydat może przyjść sam lub z rodzicem, jeśli chce. 

 Podczas tej rozmowy muszę już mieć przed sobą akt chrztu – bez tego nic nie załatwimy. 

 Zapytam o świadka. Świadek musi być osobą bierzmowaną. Jeśli mieszka na terenie naszej parafii, nie ma problemu.  
Jeśli mieszka poza naszą parafią, potrzebna jest „zgoda na bycie świadkiem” z tamtejszej parafii. Świadek nie musi być tej samej płci, co bierzmowany.  

Jeśli ktoś nie ma dobrego kandydata na świadka, dostanie jako świadka kogoś z młodzieży parafialnej lub mnie. 

 Zapytam o imię świętego patrona bierzmowania, czyli tzw. imię z bierzmowania. Uwaga: wybieramy sobie patrona, a nie po prostu imię. Dlatego też czasem 
zapytam czemu akurat ten patron, co w nim fajnego itp. (trzeba wcześniej się zapoznać z jego osobą). Patronem może być ktoś ogłoszonym świętym lub 

błogosławionym katolickim. 

 Niektórych zapytam o Credo (Wierzę w Boga) 

 Możliwe pytania w ramach tzw. egzaminu brzmią: czy chcesz przyjąć bierzmowanie? Czy ktoś cię zmusza? Co ci to daje? Po co ci to potrzebne? Co to w ogóle jest 
to bierzmowanie? A co to w ogóle są sakramenty? Czego cię nauczyły te dwa lata spotkań? Czego się dowiedziałeś o Bogu/Jezusie. Co szczególnie zapadło w 

pamięć, jakaś konkretna prawda, spotkanie? Czy czujesz się już gotowy/gotowa do bierzmowania? Jak planujesz twoje życie chrześcijańskie po bierzmowaniu 

(modlitwa, Kościół, Msza św.)? Czy masz jakieś postanowienia? Czy zobaczę cię jeszcze w kościele na Mszy św.? 

 Niektórym zaproponuję, żeby zrobili coś w trakcie Mszy (czytanie, psalm, przyniesienie darów, odczytanie podziękowań, kwiaty itp.) 

 Jak widać, nie będę pytać za dużo o wiedzę tylko o WOLĘ. Bierzmowany ma wiedzieć czego chce, co robi i po co to robi. Bardzo proszę o szczerość. Najgorszą 

odpowiedzią na każde z powyższych pytań jest „nie wiem” albo milczenie, więc proszę wcześniej przemyśleć co się chce powiedzieć :)  
 

Kwestie organizacyjne: 
 

 bierzmowanie odbędzie się 16 marca 2021 roku po południu. 

 odbędą się dwie Msze św. z bierzmowaniem jedna po drugiej (prawdopodobnie 16.00 i 18.00), ze względu na ograniczenia liczby uczestników. Podczas 

rozmowy podam dokładnie kto idzie na którą Mszę 

 ograniczona liczba uczestników Mszy św. oznacza, że na bierzmowaniu może być obecnych maks. 3 osoby, czyli bierzmowany + świadek + trzecia osoba. 

Dlatego proponujemy skorzystanie ze „wspólnych” świadków lub wzięcie na świadka rodzica. 

 Będzie obecny fotograf, który zrobi odpowiednie zdjęcia w trakcie obrzędów – aby później wybrać i wywołać zdjęcia, trzeba będzie udać się do zakładu osobiście 

 składka na organizację wynosi 50 zł od osoby (można dostarczyć wcześniej lub w trakcie spotkania).  
 

Kwestie dodatkowe: 
 

 droga krzyżowa przeznaczona dla osób bierzmowanych odbędzie się 5 marca o godz. 19.00. Zapraszam na nią kandydatów oraz rodzinę ale nie będę sprawdzać 

obecności, to ma być szczere przeżycie, a nie formalność. 

 Okazja do spowiedzi dla kandydatów: środa 11 III i czwartek 12 III od godz. 18.45 do 19.45. W tym czasie będzie wystawiony Najświętszy Sakrament, a 
w konfesjonale będzie dostępny kapłan (lub dwóch). Przypominam, że do sakramentów przystępować należy w stanie łaski uświęcającej, a więc po spowiedzi. 

Proszę o poważne potraktowanie tej oferty i zostawiam to Waszemu sumieniu - nie sprawdzam tutaj obecności i nie zbieramy żadnych podpisów. 

  
                      O drobne sprawy można będzie zapytać w trakcie rozmowy, w razie czego proszę też dzwonić lub pisać. 
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