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W Kościołach: katolickim, prawosławnym[11] i anglikańskim[3] bierzmowanie jest uznawane za jeden z trzech 

sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, a w katolicyzmie jeden z siedmiu sakramentów. „Obrzęd 

namaszczenia istnieje do naszych czasów zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie”[11]. Dlatego, zgodnie z 

terminologią bizantyńską[2], właśnie ten sakrament nazywa się na Wschodzie chryzmacją[2], namaszczeniem 

(myropomazanie[12]) krzyżmem lub myronem, oznaczającym «krzyżmo». „Na Zachodzie nazwa bierzmowanie 

(confirmatio) sugeruje, że ten sakrament utwierdza chrzest i równocześnie umacnia łaskę chrzcielną”[2][11]. 

 

Bierzmowanie 1679 r. 

Bierzmowanie w XV w. wieku 

BIERZMOWANIE: 

„Kiedy  Apostołowie     w   Jerozolimie 

dowiedzieli się, że Samaria  przyjęła 

Słowo       Boże, wysłali         do  niej                                              

Piotra  i Jana, którzy  przyszli i          

modlili się   za nich, aby  mogli 

otrzymać   Ducha Świętego. 

Wtedy  więc wkładali na nich 

ręce, a oni otrzymywali  Ducha  

Świętego.  (Dz 8, 14-17).  

Wszedł       do  domu, położył                  na nim  ręce  i  

powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który 

ukazał ci się na drodze, przysłał      mnie,  abyś 

przejrzał i został napełniony Duchem 

Świętym. (Dz 9, 17).    

Gdy to usłyszeli, przyjęli      chrzest. A  kiedy Paweł 

włożył na nich                   ręce,     Duch Święty zstąpił na 

nich”.      (Dz 19, 5-6) 
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Sakrament Bierzmowania udziela „daru Ducha Świętego”.                                                                                                 

Od czasu wyodrębniania się rytu bierzmowania od chrztu dyskusyjną jednak pozostaje kwestia, w jakim 

sensie udzielany jest Duch Święty bierzmowanemu, skoro już przez chrzest jest on świątynią Ducha 

Świętego. Kwestia ta była poruszana przez teologów już we wczesnym średniowieczu i wówczas utarło 

się przekonanie, że w bierzmowaniu udzielanych jest siedem darów Ducha Świętego[13].                                                                  

Ojcowie Kościoła w IV/V w. udzielenia tych darów upatrywali już we chrzcie. Po ich oddzieleniu na 

Zachodzie, w modlitwie epikletycznej odmawianej przez biskupa bezpośrednio przed namaszczeniem 

bierzmowanego, zawarto stwierdzenie o udzielaniu też siedmiu darów (sakramentarze do VIII wieku)[14], 

która niemal niezmieniona, jest też obecna w nowym obrządku rzymskim.[15]. Paweł VI : „Odrodzeni na 

chrzcie, przez sakrament bierzmowania otrzymują, jako niewysłowiony Dar, samego Ducha Świętego, 

który ich umacnia w szczególny sposób”[20]. Ta ciągła kontrowersja w rozumieniu bierzmowania, 

pomiędzy otrzymaniem samego Ducha Świętego, a otrzymaniem darów Ducha Świętego, jest też 

widoczna w praktyce katechetycznej. Na przykład w Polsce bp Kazimierz Romaniuk w swym Podręczniku 

dla przystępujących do sakramentu bierzmowania, skupił się wyłącznie na siedmiu darach Ducha 

Świętego, omawiając je wszechstronnie[21], zaś bp Wacław Świerzawski w analogicznej 

publikacji Sakrament bierzmowania i obrzęd wtajemniczenia dorosłych pominął je całkowicie, nawet ich 

nie wymieniając, choć pisze wiele o roli Ducha Świętego w życiu wierzących[22]. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bierzmowanie#Istota_i_znaczenie_bierzmowania

 

Bierzmowanie - sakrament dojrzałości chrześcijańskiej: https://adonai.pl/sakramenty/bierzmowanie/ 

 

Po co bierzmowanie? 

Ks. Piotr Pawlukiewicz 

Myślę, że bardzo wielu z tych, którzy sakrament ten mają przyjąć, albo nawet 

już go przyjęli, gdzieś w głębi serca zadaje sobie pytanie: a w zasadzie to po co 

jest ten sakrament? Bo po co jest chrzest, komunia, to wiadomo ... » zobacz 

więcej

 

Bierzmowanie 

 Sakrament marnowanych szans 

 Chipowanie wiernych 

 Sakrament odwagi 

 Niedoceniana belka 

 Bąbel 

 
 

 

 
 

Bierzmowanie - mistagogia celebracji - https://liturgia.wiara.pl/doc/420788.Bierzmowanie-mistagogia-celebracji/10  

PONTYFIKAŁ. OBRZĘDY BIERZMOWANIA - https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/kkbids/pontyfikal_bierzmowanie.html 
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O Bierzmowaniu mówią: 

 bp Bronisław Dembowski :. 

 Urszula Nelken :. 

 prof. Jan Miodek :.  

 Jan Pospieszalski :. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Msza Święta: 

Weź w swą opiekę nasz Kościół święty, 
Panno Najświętsza, Niepokalana. 
Niechaj miłością każdy przejęty 
Czci w nim Jezusa, naszego Pana. 

Niech Serce Twoje Ojca świętego 
Od nieprzyjaciół zasadzek chroni. 
Niech się do Pana modli za niego, 
Od złej przygody niechaj go broni.

Rodzice - Bóg jest Miłością i obficie nas nią obdarza. Szczególnie teraz, we Wielkim Poście doświadczamy tej 
Bożej miłości, która Syna Bożego zaprowadziła aż na Krzyż. Dzisiejsza Msza Św.  ma tym szczególniejszy wyraz, 
że jest pośród nas nasz Pasterz – Następca Apostołów. W czasie tej Najświętszej Ofiary nasze dzieci, mają 
przyjąć Sakrament Bierzmowania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres, są chwile 
załamań, słabości, wykroczeń przeciwko Bożej miłości. Ale właśnie teraz chcemy stać obok nich i choć sami 
jesteśmy słabi, chcemy razem z nimi wyznawać wiarę słowem i życiem. Ciebie, nasz Drogi Pasterzu, który z 
woli Bożej pełnisz posługę pasterską w naszej diecezji prosimy o udzielenie naszym dzieciom Sakramentu 
Bierzmowania, modlitwę i słowo pouczenia. 
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Kandydat - Duchu święty, który przez Chrzest uczyniłeś mnie dzieckiem Bożym i chrześcijaninem, racz zstąpią na mnie w 
Sakramencie Bierzmowania, jak zstąpiłeś na Apostołów w dniu Zielonych Świąt. Zamieszkać na zawsze w duszy mojej z 
darami Twoimi. Udziel mi daru mądrości, rozumu i umiejętności, daru rady i męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Natchnij 
mnie duchem apostolskim, żebym był dzielnym świadkiem Chrystusa, Pana mojego. Amen. 

Pieśń w czasie Bierzmowania:  

O Stworzycielu Duchu, przyjdź, 
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, 
Niebieską łaskę zesłać racz 
Sercom, co dziełem są Twych rąk. 

Pocieszycielem jesteś zwan, 
I najwyższego Boga dar, 
Tyś namaszczeniem naszych dusz; 
Zdrój żywy, miłość, ognia żar. 

Ty darzysz łaską siedmiokroć, 
Bo moc z prawicy Ojca masz, 

Przez Ojca obiecany nam, 
Mową wzbogacasz język nasz. 

Światłem rozjaśnij naszą myśl, 
W serca nam miłość świętą wlej, 
I wątłą słabość naszych ciał, 
Pokrzep stałością mocy swej. 

Nieprzyjaciela odpędź w dal 
I Twym pokojem obdarz wraz; 
Niech w drodze za przewodem Twym, 
Miniemy zło, co kusi nas. 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 
Daj, by i Syn poznany był, 
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch, 
Niech wyznajemy z wszystkich sił. 

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, 
Synowi który zmartwychwstał, 
I Temu, co pociesza nas, 
Niech hołd wieczystych płynie chwał. 
Amen

 
Modlitwy po Bierzmowaniu - Boże, Ojcze nasz, Ty w Sakramencie Bierzmowania umocniłeś nas darem 
Ducha świętego, Duchem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Za dar ten jak najgoręcej dziękujemy. Duchu Święty, 
umacniaj nas w mężnym wyznawaniu wiary i w radosnym służeniu braciom. Niech zawsze będziemy Twoimi 
żywymi świątyniami i świadomymi członkami Kościoła świętego; współodpowiedzialnymi za wzrost Jego 
świętości i za rozwój w świecie. Oświecaj nasze umysły światłem Ewangelii a nasze serca rozpalaj ogniem 
Swojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Boże wszechmogący, Ty przez Syna swego, Jezusa Chrystusa , Pana naszego, odrodziłeś nas mocą Ducha 
świętego i odpuściłeś nam grzechy. Ty zesłałeś na nas Ducha Świętego Pocieszyciela jak na Apostołów u 
początków Kościoła. Duchu Święty, Ty znasz nasze słabości, umacniaj nas, a ponieważ nie umiemy się modlić, 
Ty sam przyczyniaj się za nami w błaganiach. Odnów w nas moc sakramentu chrztu i bierzmowania, udziel nam 
ducha mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności i pobożności, i napełnij nas duchem bojaźni Bożej. Amen. 

MODLITWA POWSZECHNA - Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który umocnił w nas życie 
nadprzyrodzone, z ufnością przeto skierujmy nasze prośby do Boga. 

1. Módlmy się za Kościół Boży razem z Papieżem Franciszkiem ze wszystkimi biskupami, aby zgromadzony 
przez Ducha Świętego, wzrastał i rozwijał się w jednej wierze i miłości aż do przyjścia Chrystusa. Ciebie 
prosimy ... 
2. Wdzięczni Panu Bogu za dar sakramentu Bierzmowania, módlmy się za Księdza Biskupa,  aby Duch Święty 
stale towarzyszył Jego pasterskiemu posługiwaniu, dla dobra Kościoła. Ciebie prosimy  
3. Módlmy się za bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darami Ducha Świętego, aby ugruntowani w wierze 
i miłości, dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem. Ciebie prosimy ... 
4. Módlmy się za rodziców i świadków Bierzmowania, aby słowem i przykładem pociągali ludzi wierzących do 
naśladowania Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy ... 
5. Panie, Ty pragniesz zjednoczyć w Duchu Świętym wszystkich ludzi naznaczonych we chrzcie Imieniem 
Chrystusa, spraw, aby wierzący mieli jedno serce i jednego Ducha. Ciebie prosimy ... 
Boże, który przez łaskę Ducha Świętego wlałeś dar miłości w serca swoich wiernych, spraw, 
aby wszyscy ludzie kochali Ciebie nade wszystko i z całą miłością pełnili Twoją wolę. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Podziękowanie - Przed  chwilą przyjęliśmy Sakrament Bierzmowania. Duch Święty zstąpił  na  nas,  tak  jak 
kiedyś na Apostołów. Nigdy o tym nie zapomnimy!  Przyrzekamy  wyznawać wiarę naszą odważnie w domu, w 
szkole,  na  ulicy  i  na wakacjach. Będziemy świadczyć o naszej wierze  przez  regularne  uczęszczanie na 
katechizacje opartą o Pismo  Św. Obiecujemy często spotykać się z Chrystusem w Komunii Św.  i   Sakramencie 
Pokuty.  Miłością  bliźniego  i dobrymi uczynkami będziemy  okazywać  wierność Chrystusowi i Kościołowi. 
Niech nam Duch Święty pomoże, byśmy byli podobni do światła niegasnącego.  
Ksiądz - Nastąpi teraz poświęcenie Krzyży – pamiątek Sakramentu Bierzmowania. Niech ten Krzyż zawieszony w 
waszym pokoju, przypomina wam o postanowieniach podjętych przy Sakramencie Bierzmowania związane z 
umacnianiem i pogłębianiem wiary a zwłaszcza postępowaniem według jej zasad.  



POŚWIĘCENIE KRZYŻA - Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie.                                          
Żeś przez Krzyż i męką swoją świat odkupić raczył. 
Módlmy się:                                                                                                                                                                                         
Ojcze nieskończenie dobry, Ty zesłałeś Jednorodzonego Syna Twojego, aby nas zbawił. Niech będzie 
pobłogosławiony + i poświęcony ten krzyż mocą Twoją i modlitwą Kościoła. Zbawicielu nasz, przez 
mękę i śmierć Twoją Krzyż stał się dla nas znakiem zbawienia. W tym znaku jest nasze zwycięstwo. 
Twoim Krzyżem, Panie, jesteśmy naznaczeni, a chcąc trwać przy Tobie, bierzemy codziennie swój 
krzyż i chcemy Cię naśladować. Krzyż Twój jest dla nas nadzieją zmartwychwstania i chwały. Niech 
Twój Krzyż, Panie, będzie dla nas mocą przeciwko złu i wszelkim przeciwnościom. Niech będzie 
znakiem uświęcenia naszej parafii i naszych rodzin. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 

 

 

 

 

 

 

Świadkiem:  najlepiej Ojciec (Matka) Chrzestny/a.  

Należy zadbać, aby kandydaci oraz świadkowie byli odpowiednio ubrani.    
Kiedy Bierzmowanie?: https://ekai.pl/bierzmowanie-najwczesniej-w-viii-klasie/.  

Imię Patrona:  najlepiej Święty/a od Chrztu.  

Pojęcie „świętego” w Biblii odnoszone jest często do żyjącej osoby, która postępuje zgodnie z 
przykazaniami Boga i trzyma się z daleka od wszystkich ziemskich, grzesznych praktyk i 
przyjemności. Święty to ten, który poszedł za Chrystusem i jest już zbawiony. Hebrajskie słowo 
„święty” oznacza oddzielony i ma ono w Biblii dwa aspekty: oddzielenie od czegoś i oddzielenie 
dla czegoś. Najprościej mówiąc jest to oddzielenie od grzechu dla Boga.                                                                  
W Nowym Testamencie pojęcie świętych jako chrześcijan pojawia się wielokrotnie,                                                               
m.in. w: Dz 9, 32, 41; Rz 1, 7; 12, 13; 1 Kor 16, 1; 2 Kor 1,1. 
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