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INSTRUKCJA	
w	sprawie	przygotowania	młodzieży	do	przyjęcia	sakramentu	bierzmowania	

w	Archidiecezji	Warmińskiej	
	

Biorąc	 pod	 uwagę	 przyjęte	w	 dniu	 14	marca	 2017	 roku	wskazania	 Konferencji	 Episkopatu	
Polski,	dotyczące	przygotowania	do	przyjęcia	sakramentu	bierzmowania,	na	podstawie	kan.	34	KPK	
określam	 szczegółowe	 wytyczne	 dotyczące	 tego	 przygotowania	 uwzględniające	 specyfikę	
duszpasterską	Archidiecezji	Warmińskiej.		

	
1. Przygotowanie	 do	 bierzmowania	 składa	 się	 z	 trzech	 etapów:	 przygotowania	 dalszego,	

bliższego	i	bezpośredniego.	
a)	 Przygotowanie	dalsze	dokonuje	się	od	wczesnego	dzieciństwa	w	rodzinie,	następnie	
poprzez	 udział	w	 lekcjach	 religii	 i	 katechezie	 parafialnej	 przygotowującej	 do	 sakramentów	
pokuty	i	pojednania	oraz	Eucharystii.		
b)	 Ważnym	etapem	przygotowania	bliższego	(klasa	VI-VIII)	jest	udział	w	nauczaniu	religii	
oraz	 w	 katechezie	 parafialnej.	 Kandydat	 do	 bierzmowania	 powinien	 zatem	 regularnie	
uczęszczać	 na	 lekcje	 religii	 w	 szkole,	 a	 także	 uczestniczyć	w	 życiu	 Kościoła	 przez	 udział	w	
niedzielnych	i	świątecznych	Mszach	św.	oraz	w	nabożeństwach.		
c)	 Przygotowanie	 bezpośrednie	 dokonuje	 się	 w	 dalszym	 ciągu	 poprzez	 udział	 w	
katechezie	 szkolnej	 i	 parafialnej	 poprzedzającej	 przyjęcie	 bierzmowania.	 Ten	 ostatni	 etap	
przygotowania	bliższego	powinien	mieć	przede	wszystkim	charakter	duchowy	 i	polegać	na	
udziale	 kandydata	 w	 systematycznych	 spotkaniach	 formacyjnych	 w	 parafii,	 celebracjach	
liturgicznych,	 a	 także	 rekolekcjach	 lub	 dniach	 skupienia.	 Przygotowanie	 bezpośrednie	 jest	
obligatoryjne	 i	 powinno	 trwać	 przynajmniej	 dwanaście	 miesięcy.	 Należy	 rozpocząć	 je	 na	
zakończenie	klasy	VII.	

2. Miejscem	 właściwym	 przygotowania	 do	 przyjęcia	 sakramentu	 bierzmowania	 jest	 parafia	
zamieszkania	kandydata.	Odstępstwa	od	 tej	 reguły	winny	być	uzasadnione	 i	potwierdzone	
zgodą	proboszcza	parafii	miejsca	zamieszkania.		

3. Osiągnięcia	w	 zakresie	 udziału	w	 praktykach	 religijnych,	 katechezie	 parafialnej	 i	 szkolnym	
nauczaniu	 religii,	 winny	 być	 dokumentowane	 (etapy:	 bliższy	 i	 bezpośredni)	 w	 dzienniczku	
kandydata	do	bierzmowania,	wydanym	przez	Warmińskie	Wydawnictwo	Diecezjalne	(Moje	
przygotowanie	do	bierzmowania,	Olsztyn	2017).	Spotkania	powinny	odbywać	się	w	małych	
grupach	formacyjnych.	Maksymalna	liczba	uczestników	nie	powinna	przekraczać	12	osób.	

4. W	 Archidiecezji	 Warmińskiej	 dopuszcza	 się	 ogólnopolskie	 programy	 przygotowania	 do	
bierzmowania	w	parafii.	Wyboru	programu	dokonuje	proboszcz,	kierując	się	możliwościami	
organizacyjnymi	parafii.	Z	propozycjami	programów	można	zapoznać	się	w	Wydziale	Nauki	
Katolickiej.		

	 	



5. Wszyscy	 kandydaci	 do	 przyjęcia	 sakramentu	 bierzmowania	 powinni	 uczestniczyć	 w	
spotkaniu	młodych,	 organizowanym	 corocznie	 we	wrześniu	 w	 Archidiecezjalnym	Ośrodku	
Charytatywnym	Caritas	w	Rybakach.	

6. Przed	 przyjęciem	 sakramentu	 bierzmowania	 należy	 zorganizować	 w	 parafii	 katechezę	
połączoną	z	egzaminem	z	wiedzy	religijnej.	Spotkanie	to	powinien	przeprowadzić	diecezjalny	
lub	 rejonowy	 wizytator	 nauczania	 religii.	 Termin	 spotkania	 należy	 uzgodnić	 z	 Wydziałem	
Nauki	Katolickiej	w	Olsztynie.		

7. Bezpośrednio	 przed	 dniem	 bierzmowania	 należy	 zorganizować	 dla	 kandydatów	 dzień	
skupienia	połączony	z	sakramentem	pokuty	i	pojednania	lub	rekolekcje	wyjazdowe.	

8. O	 dopuszczeniu	 do	 sakramentu	 bierzmowania	 decyduje	 proboszcz	 parafii	 zamieszkania	
ucznia.	Podjęcie	tej	decyzji	winno	zawsze	uwzględniać	opinię	katechetów	na	temat	udziału	
w	katechezie	szkolnej	i	przygotowaniach	prowadzonych	w	parafii.	

9. Kandydaci,	którzy	nie	uczestniczyli	systematycznie	w	spotkaniach	lub	zapisali	się	zbyt	późno,	
powinni	 otrzymać	 możliwość	 indywidualnego	 przygotowania.	 Zakres	 indywidualnego	
przygotowania	ustala	proboszcz	w	porozumieniu	z	rejonowym	wizytatorem	nauczania	religii.	

10. Obecna	 reforma	 systemu	 edukacji	 (likwidacja	 gimnazjów	 i	 powrót	 ośmioklasowej	 szkoły	
podstawowej)	 będzie	 skutkować	 podejmowaniem	 przez	 młodzież	 nauki	 w	 szkołach	
ponadpodstawowych	 znajdujących	 się	 bardzo	 często	 poza	miejscem	 zamieszkania	 i	 swoją	
rodzinną	 parafią.	 W	 związku	 z	 tym	 do	 sakramentu	 bierzmowania	 młodzież	 powinna	
przystępować	na	zakończenie	VIII	klasy	szkoły	podstawowej.	

11. Należy	dołożyć	wszelkich	starań,	aby	celebracja	Mszy,	podczas	której	udziela	się	sakramentu	
bierzmowania,	miała	 charakter	 świąteczny	 i	 uroczysty,	 z	 udziałem	 duchowieństwa,	 rodzin	
kandydatów	 i	wspólnoty	parafialnej.	Powinno	to	być	widoczne	także	w	stroju	uczestników	
liturgii.		

12. Po	 przyjęciu	 bierzmowania	 warto	 zorganizować	 pielgrzymkę	 do	 Gietrzwałdu	 lub	 innego	
sanktuarium	jako	wyraz	wdzięczności	za	otrzymany	sakrament.	Pożytecznym	zwyczajem	jest	
przekazywanie	młodzieży	pamiątki	związanej	z	przyjęciem	sakramentu	bierzmowania.		

13. Bierzmowanie	kandydatów	może	odbywać	się	we	wspólnotach	parafialnych	gromadzących	
kandydatów	z	 kilku	parafii.	 Liczbę	kandydatów,	przystępujących	do	bierzmowania	podczas	
jednej	celebracji,	należy	ustalić	z	szafarzem	sakramentu.	

14. Przyjęcie	 bierzmowania	 należy	 odnotować	 w	 księdze	 chrztu	 i	 parafialnej	 księdze	
bierzmowanych.	
	
	
Instrukcja	obowiązuje	od	dnia	1	września	2017	roku.	
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