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Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza
Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności
chrześcijańskiej,  biorąca  udział  w  spotkaniach  przygotowujących  do  udzielenia  tego  sakramentu.  Brak
któregokolwiek  z  tych  warunków  powoduje  odłożenie  przyjęcia  sakramentu  do  czasu  osiągnięcia  należytej
dojrzałości.

Przygotowanie  do  bierzmowania  oraz  samo  przyjęcie  sakramentu  jest  drogą  do  dojrzałości  i  większego
zaangażowania w życie Kościoła. Jest to szczególny czas, który jeżeli ma przynieść owoce, wymaga ofarności
i chęci odnowienia relacji z Bogiem.

Wymagania wstępne
Po pierwsze: własne chęci. Choć próba zaangażowania się w Kościele, w pewien sposób oddanie się bardziej do
dyspozycji  Pana  Boga.  Co  za  tym  idzie  –  zaufanie  i  posłuszeństwo  księdzu  i  osobom  pomagającym
w przygotowanie do bierzmowania.

Modlitwa i praktyki religijne
Sprawą oczywistą jest udział w niedzielnych Mszach św. i własna modlitwa. Udział w nabożeństwach w ciągu
roku jest zalecany jak najczęściej, będą stawiane minimalne warunki. 

Zalecana jest spowiedź przynajmniej co miesiąc (w pierwsze piątki miesiąca).

Spotkania
Z reguły będą to dwa spotkania na miesiąc. Jedno ogólne (np. po Mszy w niedzielę lub w pierwsze piątki), drugie
w  małej  grupie.  Terminy  będą  podawane  na  bieżąco  z  miesięcznym  wyprzedzeniem.  Obowiązkowy  jest
systematyczny  i zaangażowany  udział  w spotkaniach  dla  kandydatów.  Dwukrotna  nieusprawiedliwiona
nieobecność powoduje niedopuszczenie do przyjęcia sakramentu. 
Owocność  spotkań  zależeć  będzie  od  samodzielnej  pracy,  dzięki  rozdawanym  materiałom  do  pracy
indywidualnej.

Ewentualne nieobecności
W przypadku wyjazdu i  obecności na Mszy w innej  parafi  – prosimy o potwierdzenie tamtejszego księdza.
Sytuacje szczególne, choroby itp. omawiamy indywidualnie. Podobnie każdą nieobecność na spotkaniu należy
zgłosić  i usprawiedliwić.  W przeciągu dwóch tygodniu od spotkania,  na którym było się nieobecnym, należy
odebrać od księdza materiały do pracy indywidualnej.

Wśród ważnych obowiązków należy wymienić także:
Systematyczny  i  zaangażowany  udział  w  szkolnej  katechezie.  Katecheta  wyraża  zgodę  na  przyjęcie
bierzmowania  przez  kandydata.  Kandydat  powinien  wykazać  się  znajomością  pytań  katechizmowych  oraz
wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.

Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafi, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak
właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.
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