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SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

 

IV. Kto może otrzymać sakrament bierzmowania? 

1306 Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament 

bierzmowania 
117

 . Skoro chrzest, bierzmowanie i Eucharystia stanowią jedność, "wierni są 

obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie" 
118

 ; chociaż sakrament chrztu jest 

ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie 

pozostaje nie dopełnione. 

1307 Tradycja łacińska Zwyczaj łaciński podaje "wiek rozeznania" jako odpowiedni czas do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. W niebezpieczeństwie śmierci należy jednak bierzmować dzieci, nawet jeśli nie 

osiągnęły jeszcze "wieku rozeznania" 
119

 . 

1308 Jeśli mówi się czasem o bierzmowaniu jako o "sakramencie dojrzałości 

chrześcijańskiej", to nie należy jednak mylić dojrzałego wieku wiary z dojrzałym wiekiem 

rozwoju naturalnego. Nie można także zapominać, że łaska chrztu jest łaską darmowego i 

niezasłużonego wybrania. Nie potrzebuje ona "potwierdzenia", by stać się skuteczną. 

Przypomina o tym św. Tomasz: 

Wiek fizyczny nie stanowi dla duszy przeszkody. Tak więc nawet w dzieciństwie człowiek może osiągnąć 

doskonałość wieku duchowego, o której mówi Księga Mądrości (4, 8): "Starość jest czcigodna nie przez 

długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy". W ten sposób wiele dzieci dzięki mocy Ducha Świętego, którą 

otrzymały, walczyło odważnie i aż do przelania krwi dla Chrystusa 
120

 . 

1309 Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina 

do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego 

działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność 

życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić 

zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak 

i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za 

przygotowanie kandydatów do bierzmowania 
121

 . 

1310 Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do 

sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna 

modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości 

i dyspozycyjności 
122

 . 

1311 Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy 

duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców 

chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów 
123

 . 
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