
OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 
 

1.Przedstawienie kandydatów biskupowi 
Odnowione obrzędy zalecają, aby sakramentu bierzmowania udzielać w czasie Mszy 

świętej. Jaśniej bowiem ukazuje się wtedy ścisły związek tego sakramentu z całym 
wtajemniczeniem chrześcijańskim. Bierzmowanie, podobnie jak inne sakramenty, prowadzi 
do Eucharystii, dlatego najwłaściwszym momentem udzielania tego sakramentu jest Msza św. 

Po Ewangelii, proboszcz, lub ktoś w jego imieniu, przedstawia biskupowi 
poszczególnych kandydatów do bierzmowania. Każdemu z nich towarzyszy świadek 
bierzmowania, którym może być jedno z rodziców chrzestnych lub też ktoś specjalnie 
wybrany do tej funkcji. W ostateczności funkcję tę może pełnić jedno z rodziców kandydata. 
Gdy kandydatów do bierzmowania jest dużo, wtedy kandydatów nie przedstawia się 
biskupowi każdego z osobna lecz wszystkich razem. 
Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu 
bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży. 
Biskup: Czy młodzież ta wie jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała 
się należycie do jego przyjęcia? 
Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli 
bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do 
sakramentu pokuty. 
Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask 
oczekujecie od Boga w tym sakramencie? 
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego 
wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. 
Wszyscy: Amen. 
 
2.Przemówienie biskupa do kandydatów, uwzględniające wszystkich wiernych 

Po otrzymanych odpowiedziach, biskup przystępuje do wygłoszenia homilii do 
kandydatów i zebranych wiernych. Wyjaśnia przeczytane teksty biblijne. Może posłużyć się 
też tekstami z obrzędu bierzmowania. 

W oparciu o teksty święte wprowadza on obecnych w głębsze rozumienie misterium 
sakramentu bierzmowania i w tajemnicze działanie Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. 

 
3.Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 

Gdy biskup skończy przemówienie, wtedy następuje odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych. Mają one wyraźniej podkreślić wewnętrzny związek sakramentu chrztu z 
bierzmowaniem. Potem biskup kieruje pytania do każdego osobiście, a kandydaci 
odpowiadają na nie razem: 
Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i 
zwodniczych obietnic? 
Kandydaci: Wyrzekam się. 
Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? 
Kandydaci: Wierzę. 
Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z 
Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po 
prawicy Ojca? 
Kandydaci: Wierzę. 
Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać 
w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy? 
Kandydaci: Wierzę. 



Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie 
grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 
Kandydaci: Wierzę. 
Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą 
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 
Wszyscy: Amen. 
 
4.Modlitwa biskupa o dary Ducha Świętego, z wyciągniętymi rękami nad kandydatami 

Biskup zwrócony do ludu, wzywa wszystkich do cichej modlitwy w bardzo treściwych 
słowach, zawierających to wszystko, co najbardziej istotne w tym sakramencie: 
 
Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te 
przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty 
umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. 
Przez chwilę wszyscy modlą się w ciszy. 
 

Następnie biskup wyciąga ręce nad bierzmowanymi i podsumowuje ciche modlitwy 
wiernych: 
 
Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 
który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego 
i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, 
daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, 
ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Wszyscy: Amen. 
 
5. Udzielenie sakramentu bierzmowania każdemu kandydatowi z osobna 

Na istotny obrzęd bierzmowania składa się namaszczenie olejem Krzyżma na czole 
bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa i słowa: 
 
N., Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. 
Bierzmowany odpowiada: Amen. 
Biskup: Pokój z tobą. 
Bierzmowany: I z duchem twoim. 
 

Każdy obiera sobie imię, które biskup nadaje przy bierzmowaniu. Imię to trzeba 
podpowiedzieć biskupowi tuż przed namaszczeniem, by mógł wymienić je przy 
wypowiadaniu formuły sakramentalnej. 

W czasie tego istotnego obrzędu, świadek bierzmowania trzyma prawą rękę na 
ramieniu swojego podopiecznego. 
 
6.Modlitwa powszechna 

Modlitwa powszechne dostosowana jest do uroczystości bierzmowania. W szczególny 
sposób uwzględnia ona nowo bierzmowanych, ich rodziców i wszystkich mieszkańców 
parafii. Modlitwa ta kończy obrzędy bierzmowania.  
 
7.Błogosławieństwo końcowe 

Po niej następuje dalszy ciąg Mszy świętej. Nowo bierzmowani mogą otrzymać 
Komunię świętą pod obydwoma postaciami. Ponadto na końcu Mszy świętej biskup udziela 
specjalnego błogosławieństwa. 


