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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Cześć! 

Czy chciałbyś przyjąć bierzmowanie? Jeśli tak, to zapraszam Cię byś rozpoczął 
przygotowanie. Nie stawiam żadnych wstępnych wymagań – nie musisz być ide-
alny, najmądrzejszy i najpobożniejszy.  

Masz prawo się zastanawiać, mieć wątpliwości i pytania.  

Teraz chcę byś wiedział jedno: nie musisz przyjąć bierzmowania. Nie jest ono po-
trzebne do ślubu tak jak chrzest. Jeśli tylko myśl o ślubie ma cię motywować do 
bierzmowania to masz tutaj moje oświadczenie na piśmie, że będziesz miał ślub 
bez bierzmowania. Jeśli jakiś nadgorliwy proboszcz będzie tego wymagał to po-
mogę ci wtedy, by nie czynił ci problemów. Zrozum mnie dobrze – wypada i jest 
bardzo wskazane, by dorosły człowiek idący do ślubu miał bierzmowanie, ale na-
prawdę nie jest ono potrzebne do ważności sakramentu małżeństwa. Takie jest 
prawo – ja tego nie wymyślam. 

Potrzebne jest natomiast bierzmowanie do tego, by zostać ojcem czy matką 
chrzestną, ale przecież nie musisz nim zostawać. Może to być nawet wygodne. 
Ktoś cię poprosi a ty powiesz: „No wiesz, stary, chciałbym być chrzestnym twojego 
dzieciaka, ale wiesz… nie mam bierzmowania”. 

Nie musisz przyjmować bierzmowania, jeśli jednak decydujesz się na nie, to wią-
zać się to będzie z pewnymi obowiązkami, spotkaniami, zadaniami. Potrzebna jest 
tu twoja właściwa intencja i uczciwość. 

Możesz nawet nie wierzyć w Boga, mieć poważne wątpliwości, ale uczciwość na-
kazuje, by przynajmniej próbować tego Boga szukać i znaleźć. 

Chcę cię traktować poważnie, więc proszę o poważne wejście w to przygotowanie, 
jeśli już na nie się zdecydujesz. 

Jak będzie ono wyglądało? 



Najpierw zadzwoń do mnie i umów się (sam) na krótkie spotkanie. 

Mój telefon to 601 319 715. Jak nie mogę odebrać to prześlij SMS-a o treści:  

BIERZMOWANIE – IMIĘ i NAZWISKÓ 

Na spotkaniu pogadamy chociaż kwadrans i choć trochę się poznamy. Nie bój się, 
to nie będzie egzamin, nie musisz się stresować. 

W październiku (niedziela 28 X) przyjdź z rodzicami na Mszę Świętą o 12.00 i zo-
stańcie chwilę po niej – przez jakieś 15 minut zbiorę najważniejsze rzeczy związa-
ne z przygotowaniem, by nie było potem jęczenia, że „nie wiedziałem”. 

A potem średnio raz w miesiącu spotkania. Spotkania będą najczęściej w soboty o 
11.00 – mam nadzieję, że do tej godziny się wyśpisz i będzie jeszcze przed impre-
zą, jeśli takową będziesz planował. Zapraszam cię na spotkania do salki na pleba-
nii. 

Będzie trochę roboty w domu, ale czysto symbolicznie, bym się przekonał, że w 
ogóle coś myślisz o tym przygotowaniu. 

Wymagań będzie niewiele, ale za to obiecuję ci uroczyście żelazną konsekwencję – 
jeśli dwa razy opuścisz jakieś spotkanie i nie usprawiedliwisz tego we właściwym 
czasie to… Nie, nie, nie przekreślę cię wcale, ale zaproszę, byś za rok spróbował raz 
jeszcze. 

Bierzmowanie prawdopodobnie odbędzie się na przełomie września i październi-
ka 2019 roku. Przed samym bierzmowaniem NOWENNA – przez 9 dni będziemy 
spotykali się na wspólnej modlitwie (jak w wieczerniku). Ale o tym wydarzeniu 
jeszcze porozmawiamy. 

Pozdrawiam cię  

Ks. Wojciech Kostecki 

P R O B O S Z C Z 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 

Obowiązki i zasady 

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systema-
tycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, co-
dzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z  zasadami moralności chrześcijańskiej, bio-
rąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. 

Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu 
do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości. 



Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady: 

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy 
uczniów). Katecheta w szkole wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez 
kandydata. Brak takiej zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok. 

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także ro-
dziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie 
przygotowania na kolejny rok. 

3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. 
Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przeło-
żenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawie-
dliwiać w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienia moż-
na składać w kancelarii, bezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej w niedziele  
lub  telefonicznie u księdza prowadzącego przygotowanie:  601 319 715. 

4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, 
śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, nie wykonywanie poleceń prowa-
dzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność 
na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia. 

5. Kandydat powinien wykazać się  znajomością pytań  katechizmowych,  pa-
cierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na ka-
techezie w szkole. 

6. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w mie-
siącu, najczęściej w soboty o 11.00. w kościele i sali katechetycznej na plebanii.  

Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych i na spo-
tkaniach oraz na stronie internetowej parafii.  

7. Óbowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. 
Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Óbecność 
na tych spotkaniach jest obowiązkowa. 

8. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały-zadania do 
osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje 
przełożenie przygotowania na kolejny rok. 

9. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu. Dlatego 
przed samym bierzmowaniem  NOWENNA do DUCHA ŚWIĘTEGÓ - przez 9 dni 
będziemy spotykali się na wspólnej modlitwie w kościele-jak w wieczerniku. 

 

 

 



ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO BIERZMOWANIA 

Nazwisko: 
         

                    

Imiona:         
 

                    

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………… 

 
Imiona rodziców/opiekunów 

 
…………………………………………………………………………… 

Adres  zamieszkania …………………………………………………………………………… 

Tel. kandydata …………………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………… 

Tel. rodziców/opiekunów …………………………………………………………………………… 

Deklaracja kandydata: 

Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej się do przyjęcia Sakra-
mentu Bierzmowania. Zapoznałem się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi 
przygotowania  i  wyrażam zgodę na ich zachowanie. Zgadzam się także na przyję-
cie konsekwencji związanych z nie wypełnieniem obowiązków lub złamania za-
sad. 

……………………………………………. 

(czytelny podpis kandydata) 

Deklaracja rodziców: 

Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się pomóc naszemu dziecku w speł-
nieniu powyższych warunków. Zapoznaliśmy się z  obowiązkami i zasadami doty-
czącymi przygotowania (na odwrocie) oraz konsekwencjami związanymi z nie 
wypełnieniem obowiązków lub złamania zasad. 

……………………………………………. 

(czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

Deklaracja księdza przyjmującego kandydata: 

Wyrażam zgodę na rozpoczęcie przygotowania do przyjęcia Bierzmowania 

 

……………….…….…………………         ………………………………………. 

            (miejscowość i data)                     (podpis księdza) 


